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Muuramen kunnan uudella sivistysjohta-
jalla Jukka Koivistolla on nyt niin sano-
tusti elefantti syötävänään. Vanhan vii-

Muuramen sivistysjohtaja Jukka 
Koivisto työskenteli yläkoulun ja 
lukion opettajana vuosituhannen 
vaihteessa.

peasti ja syksyllä aletaankin tehdä talous-
arvioprosessia yhteistuumin. Sivistysjoh-
tajan työkenttään kuuluu johtaa koulujen 
ja varhaiskasvatuksen sekä vapaa-ajan 
toimintakenttää. Olen esihenkilöiden 
esihenkilö, linkki luottamushenkilöi-
den ja henkilöstön välillä. Luon puitteita 
hyvälle toiminnalle työpanoksellani. Se 
on laaja työkenttä, mutta hienoa päästä 

Jukka Koivisto on innokas kuntourheilija tai ”hiihtelijä”, kuten hän itse sanoo. Suosikkimaastot löytyvät Muuramenharjulta. 

aloittamaan, Koivisto hymyilee.
Sivistysjohtajan tehtävä on uusi ja se 

sijoittuu aluksi hyvinvoinnin ja palvelui-
den toimialalla palvelujohtajan alaisuu-
teen. Vuoden 2023 alusta hyvinvoinnin 
ja palveluiden toimialan organisaatio 
kuitenkin muuttuu, kun sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden henkilöstö siirtyy Kes-
ki-Suomen hyvinvointialueelle. 
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sauden mukaan suuri eläin syödään pieni 
pala kerrallaan. 

Koivisto aloitti virassaan elokuun 
alussa. Ensimmäisiksi tehtävikseen hän 
arvioi toimialueeseensa, eli kaikkiin 
Muuramen päiväkoteihin, kouluihin ja 
vapaa-ajan toimintoihin tutustumista. 
Siitä arki alkaa rullata.

– Tekijät tutuiksi mahdollisimman no-

Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa me

Kaikki kotipizzaherkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI. 

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma-la 10.30-21, su 
11-20

Setäläntie 2, 40950  Muurame
Kotipizza MUURAME
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Puh. 0400 420 409, Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20
Kaikki kotipizzaherkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI
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Kuolleet: Elli Kaarina Mäkelä 92v.,  
Mauno Töhönen Jkl srk, 82v., Ritva Liisa 
Annikki Mörsky 81v., Pekka Antero  
Simonen 80v., Lauri Päiviö Sihvonen 68v., 
Aleksi Juhani Niinimäki 20v., Vera Hau-
tanen 94v., Taina Maria Hämäläinen 77v., 
Elmo Einari Ettanen 84v. 

Kastetut:Vienna Liisa Alessa Minkkinen, 
Adriana Ellen Eniye Niemi-Abbey, Iiris 
Olivia Piiponniemi, Olavi Eemi Aukusti 
Silvennoinen, Jeonel Miio Markus Mäke-
läinen, Ella Maria Pietilä, Jason Risto Pet-
teri Laitinen, Aadi Heikki Tapio Keskinen, 
Iisak Matti Tapio Keskinen.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja 
ke klo 9-12. Puhelinpalvelu ma-to 
klo 9-12. Os. Virastotie 2 (R-kioskin 
vieressä), p. 045 2637 929, s-posti:  
virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Su 14.8. Messu klo 10, Uskollisuus Juma-
lan lahjojen hoitamisessa. Ilvesmäki, Karja-
lainen. 

Su 21.8. Messu klo 10, Etsikkoaikoja. Hag-
man, Laasio.

Su 28.8. Messu klo 10, Itsensä tutkiminen. 
Ilvesmäki, Karjalainen. 

TULOSSA:

Su 4.9. Diakonian juhlavuoden jumalan-
palvelus AIR-messussa klo 16. Puhujana 
evankelista ja kirjailija Jaakko Pirttiaho. 
Juhlakahvitus klo 15.15 alkaen. 

DIAKONIA

Ke 10.8 klo 14–16 Kahvi- ja juttutuo-
kio Mannatuvalla. Vetäjänä toimii etsi-
vät vanhustyöntekijä Johanna Kotkavuo-
ri. Seuraavat tuokiot keskiviikkoina: 14.9, 
12.10, 9.11, 14.12.
To 18.8. klo 12 Lähimmäisen kammarin 
emäntä- ja isäntäkokous Seurakuntama-
jalla (Majatie 4). Tarjoilua ja saunomismah-
dollisuus. Ilmoita ruokavaliosta tai kyytitar-
peesta to 11.8. mennessä Pirkolle p. 040 7040 
516 tai Kikalle p. 050 5943 225. Lisää vapaa-
ehtoisia tarvitaan keittiö- ja tarjoiluhommiin. 
Tule rohkeasti mukaan, listätietoja: p. 050 
5943 225 / kirsti.kataikko@evl.fi.

To 1.9. klo 12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla (keittopäi-
vä). Lähetystyön ilot ja surut Ugandassa, 
Ulla Varis ja Kikka Kataikko. Mahdolli-
suus ostaa ugandalaisia tuotteita. 

Su 4.9. klo 16 Diakonian 150-juhlavuo-
den AIR-messu kirkossa. Saarna Jaakko 
Pirttiaho. Klo 15.15 alkaen juhlakahvit. Kul-
jetus: Isolahti ja Rannankylä: Tuomas Niemi-
sen taksi p. 050 411 3241. Keskusta, Vihtalah-
ti, Niittyaho, Saarenkylä ja Kinkomaa: Janne 
Vuorelan taksi p.040 704 4400 Ilmoittautu-
minen suoraan takseihin.

To 8.9 klo 13–16 Askartelua Mannatuval-
la, Helena ja Anna.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. 
Pe klo18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki, p. 
050 3548 844.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausompe-
lua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja tila-
ukset p. 050 3548 844.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanvarauk-
sella:  Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotka-
vuori p. 040 3525 662, tavoitettavissa ma-to 
klo 14–17.

LÄHETYS

Anjan puodissa vielä kesä–heinäkuun seura-
kunnan kirpputoripöytä, jonka tuotto menee 
Ukrainan pakolaisten hyväksi.

YLEINEN SEURAKUNATYÖ

Muuramen srk on mukana valtakunnalli-
sessa Missio 2022 -tapahtumassa
Järjestämme erilaisia tempauksia yhdessä 
muiden Jyväskylän alueen seurakuntien kans-
sa syys-marraskuun aikana ja tarvitsemme 
sinua mukaan Missio-vapaaehtoiseksi! Kou-
lutustilaisuus vapaaehtoisille la 3.9. klo 
9–15 Virastotie 2:n tiloissa. Aamukahvit 
klo 8.30. Ilm. ja lisätietoja: Mia Hagman, p. 
050 594 3238, mia.hagman@evl.fi tai Markus 
Leppiniemi, p. 050 049 6046. Lisätietoja Mis-
siosta: https://missio2022.fi/.

To 11., 18. ja 25.8. Torstaipiiri klo 8–9 
Mannatuvalla, Virastotie 2 (käynti Pizza-
puodin vierestä). Tervetuloa avoimeen keskuste-
lupiiriin pohtimaan elämän ja uskon kysymyk-
siä luottamuksen ilmapiirissä. Kahvitarjoilu. 

Su 21.8. Pihajuhlat Kirkonmäellä klo 16, 
tarjoilua klo 15.15 alk. Luvassa musiikkiesi-
tyksiä, yhteislauluja, puheita ja rukousta, lap-
sille omaa ohjelmaa. Puhe Markus Leppiniemi, 
mukana AIR-tiimiläiset. Tule ja ylläty iloises-
ti! Lisätietoja: Mia Hagman, p. 050 5943 238.
Ti 23.8. Pyhän äärellä -hartaushetki klo 
14 Koskikodilla (Virastotie 11). Hartaushet-
ki on kaikille avoin. Lisätietoja: Päivi Honko-
nen, p. 050 5994 3229. 

Su 28.8. Aito-ilta Mehtolassa alk. klo 15/17 
os. Mehtolannimentie 121 a. Aito-illat ovat 

vähän kuin nuortenilta, mutta aikuisille. Klo 
15 alkaen ohjelmassa on saunaa, pelailua ja 
pientä purtavaa. klo 17-19 vuorossa on ope-
tusta, laulua ja rukousta. Vetäjinä iltapäivissä 
toimivat Ella ja Tommi Wihinen. Tervetuloa 
mukaan! Lisätietoja ja lastenhoitoon ilmoit-
tautuminen (edeltävään perjantaihin mennes-
sä) Ellalle, 15.8. lähtien p. 050 594 3224.

Ma 29.8. Sanaa ja saunaa –raamattupiiri  
miehille Mehtolassa klo 18.30–20.30 
(Mehtolannimentie 121 a). Lisätietoja: Raine 
Äyräväinen, p. 040 777 0082. 

Ryhmätoimintaa varttuneemmalle väelle: 
Ikinuorten ilopiiri ti 30.8. klo 10–12 Meh-
tolassa (Mehtolannimentie 121 a), Kokeneet 
konkarit to 25.8. Kinkomaan koululla (Puro-
tie 2, sisäänkäynti koulun alapihan kautta, ovi 
talon päädyssä, seurakunnan kerhotilassa). 
Mukavaa kahviseuraa ja yhdessäoloa erilais-
ten teemojen ympärillä. Tarjoilu on ilmainen! 
Mahdollisesta lounaasta vapaaehtoinen mak-
su. Lisätietoja: Päivi Honkonen, p. 050 594 
3229.  

Ke 31.8. Hautausmaakävely Simo Lam-
pelan johdolla klo 18. Kuka on Varma Tel-
jo? Mihin on haudattu Muuratsalon erakko? 
Tule mukaan tutustumaan Muuramen histo-
riaan mielenkiintoisella tavalla, kokoontu-
minen hautausmaalla, Kappelitie 4.

Seurakuntamme on mukana SPR:n ystävä-
toiminnassa. Vapaaehtoisia ystäviä kaiva-
taan kaikenikäisille, niin miehille kuin nai-
sillekin ja myös nuorille (yli 18 v.). Jos haluat 
ystävän tai ystäväksi, niin otathan yhteyttä 
ystävävälityksestä vastaavaan työntekijään 
Päivi Honkoseen, p. 050 594 3229 (ti 15-17) 
tai paivi.honkonen@evl.fi.

MUSIIKKI

Su 28.8. Muuramepäivien konsertti ”Rak-
kaudesta kaikki” kirkossa klo 18. Sopraano 
Cynthia Makris, tenori Raimo Sirkiä sekä 
Elias Nyman, viulu ja Erkki Korhonen, pia-
no. Ohjelmamaksu 10 € ovella. 

Muuramen seurakunnassa toimitetaan 
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa 
valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan 
alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille 
perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja 
maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 
kirkkoherranvirastossa, osoite 
Virastotie 2, 40950 Muurame. 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeu-
tetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 
20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon 
jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty 
tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
  
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen 
luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, 
että hänet on oikeudettomasti jätetty 
pois äänioikeutettujen luettelosta tai että 
häntä koskeva merkintä on luettelossa 
virheellinen.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja 
jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä 
kirkkoherranvirastoon , osoite Virastotie 2, 
40950 Muurame. 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisu-
vaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä 
kokouksessaan.  

Muurame 2.6.2022 
Muuramen seurakunnan  
vaalilautakunnan puolesta

puheenjohtaja  
Anna-Kaisa Ahlbom-Paintola

KUULUTUS
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN
LUETTELOSTA

Turvallisuus koulutiellä
Jälleen koulujen alkaessa on syytä muis-
tuttaa kaikkia teillä liikkuvia aikuisia sii-
tä, että muistetaan ottaa koulutietä kul-
kevat lapset ja nuoret huomioon. Myös 
lapsia ja nuoria on hyvä opastaa turvalli-
seen liikkumiseen koulutiellä. 

Muuramessa toteutettiin perusope-
tuksen oppilaiden huoltajille kysely 
kouluteiden turvallisuudesta touko-
kuussa 2022 ja vastauksia saatiin hui-
keat 93. Eniten vastauksia tuli koskien 
Isolahdentietä, Ronsuntaipaleentietä ja 
Saukkolahdentietä. Vastauksista teh-
tiin yhteenvetoa, jonka mukaan suu-
rimmat huolet liittyivät teidenhoitoon 
ja kunnossapitoon sekä liikennekäyt-

Muuramen kirkko avoinna
6.6.–31.8. ma–pe klo 10–17.
Opas paikalla. Tervetuloa!

täytymiseen. Monilla tieosuuksilla kai-
vattiin ripeämpää aurausta ja hiekoitus-
ta. Paljon huolta aiheutti myös aikuisten 
ja lasten oma liikennekäyttäytyminen. 
Eniten kommentteja tuli autoilijoiden 
ylinopeuksista, joiden pelättiin aiheut-
tavan vaaratilanteita koululaisille. Myös 
lasten ja nuorten pyörillä tai muilla liik-
kumisvälineillä keskellä tietä holtitto-
masti ajelu aiheutti vastaajissa huolta.  

Vastauksissa oli myös selkeitä paran-
nusehdotuksia teiden kunnossapitoon 
ja turvallisuuteen liittyen, joten hyvin-
voinnin ja palveluiden lautakunta päät-
ti 15.6.2022 kokouksessaan, että kyselyn 
tulokset annetaan myös Elinvoiman ja 

kestävän kasvun lautakunnalle tiedok-
si ja tarvittaessa toimenpiteitä varten.
Jokaisen aikuisen vastuulla on paitsi 
huolehtia omasta liikennekäyttäyty-
misestään, myös huomioida, että ha-
vainnointikyky on rajallinen lasten ja 
nuorten lisäksi aikuisilla. Omaa havain-
nointikykyään voi testata esimerkik-
si katsomalla videon, joka löytyy you-
tubesta nimellä ”Whodunnit”. Usein jo 
auton nopeuden alentaminen vaaralli-
silla tieosuuksilla auttaa huomioimaan 
muut tielläliikkujat ja siten voidaan 
välttää pahimmat vahingot. 

Pidetään lasten ja nuorten turvalli-
suudesta huolta myös tänä lukuvuonna!

OPETUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ RAIJA KATTILAKOSKI
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Ikäihmisten asialla KD
Suomen Kristillisdemokraatit on arvopuo-
lue, joka lähtee toiminnassaan takamaan 
ihmisarvoista elämää kaikille. Rakennam-
me Suomesta inhimillistä, oikeudenmu-
kaista yhteiskuntaa, jossa jokaisen ihmisen 
arvo tunnustetaan ja jokaisella on turval-
lista elää. Yritteliäisyys, välittävä yhteisölli-
syys ja lähimmäisyys ovat kansakuntamme 
voimavaroja. KD on osa laajaa kristillisde-
mokraattista liikettä. Toimimme Euroo-
pan Kansanpuolueessa EPP:ssa. Maailman 
sotien jälkeen KD-liike järjestäytyi ja saa-
vutti Euroopassa johtavan aseman. Liike 
korosti kestäviä arvoja kuten kansanvaltaa 
ja itsenäisyyttä.

Muuramen paikallisosasto on toiminut 
50 vuotta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Toimivan ja oikeudenmukaisen yhteiskun-
nan keskeisimpiä lähtökohtia on ihmisten 
tasavertaisuus. Jokaista on kohdeltava yksi-
löinä, niin vammaista kuin ikäihmistäkin. 
Mahdollisuus hyvään elämään on turvatta-
va. Palvelujen saatavuus alueen pienuudesta 
tai varallisuudesta huolimatta tulee taata.

Victor Hugo kirjoitti: Ihmisyys vahvis-
tuu heikkouden kautta. Tämän voimme 
ymmärtää myös siten, että sivistysyhteis-
kunta kohtelee vammaisia (esim. Down 
-lapsia) arvostavasti ja huolehtii vanhuk-
sistaan kunnioittavasti.

Muuramessa on ollut koko Keski-Suo-
men nuorin väestö. Nyt Tilastokeskuksen 
ennusteissa näkyy, että Muuramessa on jo 
tällä hetkellä tilanne, jossa lasten osuus 
vähenee ja ikäihmisten määrä nousee. 
Ikäihmisten palveluihin ja ennaltaehkäise-
vään ja terveyttä edistävään toimintaan 

olisi nyt suunniteltava tekoja ja resursse-
ja. Muuramessa ikäryhmässä 65 –74 v. on 
1187 hlöä vuonna 2022 (ennuste), ja vuon-
na 2035 heitä on ennustettu olevan 1208 
hlöä ja 75–84v olisi 994 hlöä.

Muuramen kunnan strategialuonnokses-
sa ei ole tässä vaiheessa erikseen suunni-
telmia ikäihmisten sosiaali-ja terveyspal-
veluiden eikä ennaltaehkäisevään toimin-
taan. KD olisi halunnut, että strategiassa 
otettaisiin huomioon kuntalaisten enem-
mistön, ikäihmisten, palveluntarpeet ja 
terveydenedistämistoimet. Jouduimme 
tekemään eriävän mielipiteen asiassa.

Sosiaali-ja terveysministeriö määrit-
telee ikääntyneen väestön palveluiden 
kehittämisen suuntaviivat, se valmiste-
lee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten 
toteuttamista. Kunnan tehtävänä on jär-
jestää palvelut ja terveydenedistämiseen 
tarvittavat toiminnat, myös hyvinvointi-
alueet ovat toimissa mukana.

Tällä hetkellä on menossa Vanhuspal-
velulain uudistaminen (toinen vaihe). Pal-
velut on toteutettava niin, että ne tukevat 
iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, 
toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista 
ja osallisuutta.

Suunnitelma ikääntyneen  
väestön tukemiseksi
Kunnan on laadittava suunnitelma toimen-
piteistään ikääntyneen väestön hyvinvoin-
nin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäi-
sen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäk-
käiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen 
ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittä-
miseksi. Suunnittelussa on painotettava 
kotona asumista ja kuntoutumista edistä-

viä toimenpiteitä. Suunnitelma on laaditta-
va osana kunnan strategista suunnittelua. 
Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto 
ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Kunnan on otettava suunnitelma huo-
mioon valmisteltaessa ikääntyneen väes-
tön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tar-
vitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan 
päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65 
§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suun-
nitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 
1 momentissa tarkoitettua raporttia ja 
hyvinvointikertomusta.

Kunnan on järjestettävä iäkkäälle hen-
kilölle laadukkaita sosiaali- ja terveys-
palveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa 
nähden oikea-aikaisia ja riittäviä.

Palvelut on toteutettava niin, että ne 
tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, 
terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suo-
riutumista ja osallisuutta. Muun palve-
luntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti kuntou-
tumista edistäviin ja kotiin annettaviin 
palveluihin. Edellä 12 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua ohjausta on tarpeen mukaan 
sisällytettävä kaikkiin iäkkäille henki-
löille järjestettäviin sosiaali- ja terveys-
palveluihin.

Muuramessa toimii yhteinen Vanhus-ja 
vammaisneuvosto. Laki velvoittaa, että 
Vanhusneuvosto on otettava mukaan teke-
mään suunnittelua vanhusten palveluihin.

MUURAMEN KD VALTUUSTORYHMÄ

KIVAA KESÄÄ JA ALKAVAA SYKSYÄ  T.  MAARIT JA TERTTU

Sivistysjohtajasta tulee tuolloin toimi-
alasta vastaava johtaja.

Samalla Koivistosta tulee oman toimi-
alansa linkki hyvinvointialueelle. 

– Kouluilla, sosiaalipalveluilla ja ter-
veyspalveluilla paljon yhtymäkohtia, ne 
tarvitsevat toisiaan. Koulujen terveyspal-
velut eivät lakkaa, vaikka hyvinvointialue 
aloittaa toimintansa. Arjen työn täytyy 
sujua mutkattomasti muutoksissakin.

Elinkeinoasioita ja opettamista
Muuramelainen Koivisto on koulutuksel-
taan kauppatieteiden maisteri ja opettaja. 
Hän työskenteli ennen nykyistä työtään 
21 vuoden ajan Jyväskylän koulutuskun-
tayhtymä Gradialla. Vuodet 1996–2001 
hän oli Muuramen yläkoulun ja lukion 
kaupallisten aineiden, yhteiskuntaopin 
ja yrittäjyyden opettaja. Sitä ennen hän 
toimi Artjärvellä elinkeinoasiamiehenä.

Yrittäjyys on aina ollut lähellä Koiviston 
sydäntä ja hän on muun muassa Muuramen 
Seudun Nuorkauppakamarin senaattori. 
Koiviston mielestä yrittäjyyteen lähei-
sesti liittyvä Muurame-henki on kunnan 
menestyksen salaisuus.

– Asioita viedään nopeasti eteenpäin 
ja tehdään rohkeita päätöksiä. Täällä on 
välitön ilmapiiri, ja siksi hainkin tehtä-
vää. Tuskin olisin hakenut sivistysjohta-
jan työtä jossain muussa kunnassa, koska 
pidin työstäni Gradialla, Koivisto arvioi.

Jukka Koivistolla on paljon kokemusta 
esimiestehtävistä. Gradialla hän toimi 
viimeksi Palvelut-yksikön johtajana 

työskennellen useiden kampusten alueella. 
Työ Muuramen kunnan sivistysjohtajana 
on sikäli samankaltaista, että toimipisteitä 
on paljon. Hän aikoo tutustua kentällä 
tehtävään työhön, mutta luottaa alaistensa 
asiantuntemukseen arjen asioissa.

– Arkirealismia on karttunut vuosien 
varrella. Hyviä asioita vahvistetaan ja siel-
lä missä tarvitaan korjausliikkeitä, niitä 
pyritään tekemään. Asioihin pitää tarttua 
ripeästi, mutta pitää myös olla armolli-
nen siinä, että kaikki ei aina ratkea heti. 
Työyhteisön toimivuus on tärkeää, mutta 
sellaista työyhteisöä ei olekaan, jossa ei 
ole haasteita, Koivisto arvioi.

Huumorintajuinen hiihtelijä
Jukka Koivisto on asunut omakotitalossa 
Muuramen Jaakkolassa vuodesta 1997 läh-
tien. Perheeseen kuuluvat kaksi aikuista 
lasta, sekä Jyväskylän seurakunnan tie-
dottajana työskentelevä vaimo Sirpa Koi-
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visto. Tärkeimpiä harrastuksia ovat lenk-
keily ja hiihtäminen.

– Tai hiihtelyksi sitä voisi sanoa, minulla 
ei ole kiirettä. Muuramenharjun kympin 
lenkkiä olen kiertänyt satoja ellen tuhan-
sia kertoja.

Entiset alaiset ovat kehuneet Koivistoa 
rauhalliseksi ja hauskaksi esimieheksi. 
Miten hän itse kuvailee huumorintajuaan?

– Kuiva, sarkastinen huumori puree 
aina. Tykkään myös reikäpäisestä britti-
huumorista, ja kotimaisista minulle on 
viime aikoina kolatanut Yle Areenasta-
kin löytyvä Pysäyttäkää Nyqvist. Saa olla 
koheltamista ja epäsovinnaisuutta, mutta 
pohjalla on oltava lämpöä, uskoa ihmisen 
hyvyyteen.

– Niin kauan ihminen pärjää, kun hän 
jaksaa nauraa itselleen. Sellainen motto 
minulle on vuosien saatossa tullut, Koi-
visto summaa.

KUVAT JA TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Jukka Koivisto tutustuu uuteen työpisteeseensä Muuramen virastotalolla. 

Uusi päätoimittaja 
esittäytyy 
Olen Muuramen kunnan uusi viestinnän 
asiantuntija ja Muuramelaisen päätoimit-
taja Koskisen Anssi. Työkokemusta on 
kertynyt muistakin viestinnän ja mark-
kinoinnin tehtävistä, mutta ennen muuta 
olen sanomalehtitoimittaja. Keskisuoma-
laisessa ja Laukaa-Konnevesi-lehdessä on 
paukutettu näppäimistöä rapiat viisitois-
ta vuotta. 

Lähes 21 vuotta sitten tein aivan ensim-
mäisiä haastatteluitani. Jututin Muuramen 
entisiä kuntapäättäjiä Aulis Hanhista 
ja Viljo Turkkilaa Muuramen Jouluun. 
Teimme sitä Alkio-opiston koulutyönä. 
Kielioppisääntöjä saattoi rikkoutua, ja 
pahantekijä tunnetusti palaa rikospai-
kalle. Tässä ollaan! 

Korpilahdella tapasin naisen, josta tuli 
sittemmin vaimoni. Opistovuoden jälkeen 
oli mietinnän paikka, menemmekö koti-
seuduillemme, vai yritämmekö juurtua 
Jyväskylään? Olemme nyt asuneet Jyväs-
kylässä 20 vuotta, puolet elämästä. Syn-
nyinkuntani on Suomenlahden rannalla 
Virolahdella, mutta kyllä Päijänne tuntuu 
jo kotoisalta. 

Perheeseen kuuluvat myös kaksi pien-
tä paimenkoiraa Lempo ja Kelmi. Ilman 
koiria en enää osaa olla. Harrastan palo-
kuntatoimintaa Jyväskylän VPK:ssa, hyvää 
vastapainoa toimistohommille. 

Lehteä en aio laittaa hyrskyn myrskyn. 
On kuitenkin selvää, että jokainen pää-
toimittaja tekee aina vähän omanlais-
taan lehteä. 

Muuramelainen on kunnan tiedotuslehti 
ja siinä kuuluu kuntaorganisaation ääni. 
Tahdon kuitenkin tuoda myös kuntalais-
ten monenlaisia ääniä esille. Minulle toi-
mittajan työn suola on erilaisten ihmisten 
erilaisten tarinoiden kertomisessa. 

Ota rohkeasti yhteyttä! 

ANSSI KOSKINEN 

Anssi Koskinen
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”Kyllä Päijänne  
tuntuu jo  
kotoisalta.”
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Keskikesällä Muuramen Suuruspään nii-
tyllä elettiin jännittäviä hetkiä. Moksin 
tilan hereford-emolehmät, angus-sonni ja 
näiden yhteiset vasikat rynnistivät Muu-
ratjärven rantaan ja viettivät siellä muuta-
man viikon, eli niin pitkään kuin syötävää 
riitti. Kunta on tehnyt laiduntamisesta 
karjatilan kanssa viisivuotisen sopimuk-
sen, joten eläimet palaavat ensi kesänä.

Tarkoituksena on paitsi tarjota sork-
kaeläimille tilaisuus lajinmukaiseen 
käyttäytymiseen, myös ennallistaa niit-
tykasvillisuutta luonnonmukaisesti.

– Suuruspään niityn ennallistaminen 
on osa valtakunnallista luonnonsuoje-
lutyötä, jolla halutaan säilyttää moni-
muotoista luontoa. Esimerkiksi vanhat 
niityt, perinnebiotoopit, ovat hyvin uha-
nalaisia Suomessa ja niiden pinta-ala on 
romahtanut viimeisen 50 vuoden aika-
na, kertoo Muuramen ympäristöjohtaja 
Kari Saari.

Suuruspään niityllä tehtävä ennal-
listustyö liittyy valtakunnalliseen Hel-
mi-luonnonsuojeluhankkeeseen, joka 
jatkuu vuoteen 2030 saakka. Helmin 
avulla kunnat ja järjestöt ennallista-
vat mm. perinnebiotooppi-niittyjä, ran-
toja, vanhoja metsiä, pienvesiä ja soi-

Perinteistä niittyluontoa 
palautetaan märehtimällä
Moksin tilan naudat ilahduttivat 
muuramelaisia keskikesänä 
Suuruspään niityllä. Eläimet 
palaavat ensi vuonna.

ta eripuolilla Suomea. Valtioneuvoston 
vahvistama hanke on maa- ja metsätalo-
usministeriön sekä ympäristöministeri-
ön yhteinen.

Hankkeessa on ollut kiinni suuri 
joukko Muuramen kunnan työntekijöi-
tä, esimerkiksi puistotyöntekijä Minna 
Hiekkola. Lisäksi ympäristönhoitajaksi 
opiskeleva kunnan aikuissosiaalityön-
tekijä Katriina Hautala on edistänyt 
projektia osana ympäristöviestinnän 
opintojaan.

Paluu vanhaan olotilaan
Suuruspään niitty on osa Muuramen-
harju – Innanlahden lehto -Natura 2000 
-aluetta. Niityllä on historian saatossa ol-
lut karjaa ja sittemmin hevosia, mutta vii-
me vuosina se on päässyt rehevöitymään 
ja metsittymään.

Raivaustyötä tehdään vähitellen vie-
lä lähivuosina. Karja syö kesäisin yli-
määräistä kasvustoa ja eläinten sorkat 
muokkaavat maaperää luonnollisella ta-
valla. Kaikki tähtää siihen, että niitylle 
palautuisi perinteinen niittykasvusto. 
Moksin tilan karjan saaminen laidunta-
maan oli onnekas sattuma.

– Eräs traktoriurakoitsija vinkkasi kar-
jayrittäjästä, siten osasimme ottaa yh-
teyttä. Tässä on ollut monia onnekkaita 
juttuja. Esimerkiksi se, että kunnan työ-
pajapäälliköllä Piiraisen Pekalla on ko-
kemusta hevosaitausten rakentamises-
ta. Siitä oli paljon hyötyä karja-aitauksen 

Muuramepäivistä 
kesän loppukiri
Muuramepäivät palaa 
koronavuosien jälkeen tutulla 
monipuolisella koko perheen 
ohjelmalla. On taidenäyttely, 
teatteriesitys, konsertteja, 
markkinat, puheohjelmaa ja 
paljon muuta. Perinteisesti 
alkukesällä vietetty tapahtuma-
viikko on nyt 25.–31. elokuuta.

– Saimme hyvät kokemukset viime 
syksyn Muurame 100 –kuntajuhlasta ja 
ajattelimme kokeilla suunnilleen samaa 
ajankohtaa. Kesäkuussa monella kuluu 
vapaa-aika pihoja kuopsuttaessa, mutta 
elokuu on parempi: lomat on lomailtu, 
sää on yleensä ihan hyvä ja on vielä intoa 
yhteen kesätapahtumaan, sanoo Muu-
ramen osallisuus- ja kulttuuripäällikkö 
Johanna Pitkälä.

– Toivomme totta kai kuntalaisilta palau-
tetta tapahtumasta kirjaston palautelaa-
tikkoon tai nettilomakkeella. Myös ajan-
kohtaa saa kommentoida, Pitkälä lisää.

Tämänkertaisista Muuramepäivistä 
osallisuus- ja kulttuuripäällikkö nostaa 
esiin korkeatasoisen konserttitarjon-
nan. Perinteinen kirkkokonsertti tuo 
Muuramen kirkkoon sunnuntaina 28.8. 
sopraano Cynthia Makrisin, tenori 
Raimo Sirkiän, viulisti Elias Nymanin 
ja pianisti Erkki Korhosen.

Ulkoilmakonsertissa torstaina 25.8. 
kuullaan Mathias Sandberg Trion sa-
mannimiseen levyyn perustuva konsert-
ti The Doctor. Levy on saanut osakseen 
kansainvälistä ylistystä jazz-kriitikoil-
ta. Yhdysvaltalainen Jazziz Magazine on 
kutsunut trioa ”yhdeksi Suomen parhai-
ten varjelluista salaisuuksista”.

Mathias Sandberg Trioa lämmittelee 
paikallinen viihteellisen puhellinmusii-
kin voimanpesä Kinko Brass. Ulkoilma-
konsertti järjestetään kunnanviraston 
pihalla, mutta jos päivälle ennustetaan 
runsasta sadetta, paikkana on Muura-
mesali.

Muuramepäivien koko ohjelma sivulla 12.

ANSSI KOSKINEN

Muurame
Päivät 
25.–31.8.

teossa, Kari Saari kiittää.
Sekä Pekka Piirainen että Kari Saari 

jäävät tänä vuonna eläkkeelle. Niitty-
hanke on ollut molemmille täydellinen 
jäähyväistyö, jonka hedelmistä hekin 
voivat nauttia tulevina vuosina.

– Muuramessa on vain vähän maata-
loutta, joten mukavaa että saadaan lä-
hivuosinakin lehmiä Suuruspään niityl-
le. Minulla on kaksivuotias pojanpoika, 
jonka kanssa varmasti käydään lehmiä 
katsomassa, Saari hymyilee.

TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

Suuruspään niityllä laidunsi juhannuksen jälkeen 21 nautaa, mukaan lukien 12 lehmää, 8 vasikkaa ja sonni. Kokeilu meni hyvin, sillä 
yksikään eläin ei karannut tai satuttanut itseään. Ensi kesänä laiduntajien on määrä palata. 

Kari Saari

1248Muuramen väestö kasvoi
Tiesitkö että...

hengellä vuosina 2008–2021. 

lähde: www.tutkihallintoa.fi
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Valtuusto sai kesäkuun 
kokouksessaan valmiiksi jo 
viime vuoden puolella alkaneen 
strategiatyön ja valmis strategia 
löytyy kunnan verkkosivuilta. 

Valtuuston visio vuodelle 2035 on ”Maa-
ilman onnellisin Muurame”. Tätä visiota 
lähdetään tavoittelemaan erillisellä toi-
meenpano-ohjelmalla, joka valmistel-
laan syksyllä. Tässä ohjelmassa määri-
tellyt toimenpiteet määrittelevät sitten 
sen, miten käytännön tasolla lähdetään 
tavoittamaan asetettuja tavoitteita.

Nyt kun visio, arvot ja tavoitteet on 
määritelty, niin on hyvä tilaisuus arvioi-
da niiden osalta asian valmistelutyötä. 
Kunnanhallitus asetti jo viime marras-
kuussa ohjausryhmän johtamaan asian 
valmistelua, ja sisällytti tämän vuoden 
toimintasuunnitelmaan valtuustolle 
viisi strategiapäivää. Valmistelun tuek-
si hankittiin myös ulkopuolista kon-
sulttiapua FCG Oy:ltä. 

Valmistelutyö käynnistyi FCG:n to-
teuttamalla talousanalyysilla ja Tule-
vaisuuden Muurame -kyselyllä, johon 
saatiin 293 vastausta. Talousanalyysin 
tulos oli hyvä ja kuntalaisten mielipi-
teet Muuramesta suorastaan poikkeuk-
sellisen myönteiset. Yli 90 % vastaajis-
ta ilmoitti, että heillä on myönteinen tai 
melko myönteinen kokonaismielikuva 
Muuramesta. Kun vastaajia pyydettiin 
ilmoittamaan asteikolla 0–10, kuinka 
todennäköisesti he suosittelisivat Muu-
ramea asuinpaikaksi, niin arvosanan 9 
tai 10 antoi 59,1 % vastaajista. Tämä on 
kyselyn toteuttaneen johtava konsultti 
Anni Antilan mukaan paras tulos, jon-
ka hän on kunnissa nähnyt.

Lähtökohdat kehittämistyöhön oli-
vat siis oikein hyvät. Vastaajilta kysyt-
tiin myös viittä tärkeintä asiaa, joilla 
on merkitystä Muuramen myönteisel-
le kehitykselle tulevaisuudessa. Viiden 
haasteen kärki oli seuraava:
1.  Toimivat ja tarkoituksenmukaiset  
 palvelut
2.  Laadukas perusopetus
3.  Kunnossa olevat kadut, tiet ja 
 kevyenliikenteen väylät
4.  Liikuntareitit ja puistoalueet
5.  Nuorten ja lasten hyvinvointi 
 ja syrjäytymisen ehkäisy

Strategia vastaa toiveita 
Hyväksytty strategia heijastaa mieles-
täni hyvin näitä kärkitoiveita. Johtami-
sen osalta tavoitteena oleva ”Mahdollis-
tava kuntatalous” turvaa onnistuessaan 
palveluiden, myös perusopetuksen ta-
son. Tavoite ”Mutkattoman asioinnin 
Muurame” sekä ”Hyvää elämää tukeva 
ja turvallinen elinympäristö” pitävät si-
sällään niin liikenneväylien parantami-
sen kuin liikuntareittien ja puistojen ke-
hittämisen. 

 Valmistelutyön yhteydessä puhut-
tiin usein eri ikäryhmien huomioon 

Kuntalaiskyselyjen ja 
saadun palautteen 
vaikutus päätöksentekoon

ottamisesta tavoitteita määriteltäes-
sä. Valtuusto päätyi lopulta siihen, että 
erillisten kirjattujen tavoitteiden osal-
ta ainoastaan lapset ja nuoret huomi-
oidaan erillisenä ikäryhmänä. Heidän 
osaltaan tavoitteeksi on kirjattu ”Lasten 
ja nuorten hyvinvointi, turvallinen kas-
vu ja osallisuus”. 

 Keskusteluissa nousi selvästi esille se, 
että tarkoituksena ei ole jättää mitään 
ikäryhmää huomiotta. Sen sijaan ha-
luttiin nostaa esille haaste, jonka eteen 
kunnalla on mahdollisuus tehdä paljon 
konkreettisia asioita. Sote-palveluiden 
siirtyessä hyvinvointialueelle sivistys-
toimen osuus Muuramen kunnan palve-
luista kasvaa. Silloin kasvaa myös nuor-
ten ja lasten osuus kunnan palveluiden 
käyttäjistä. Mahdollisuudet vaikuttaa 
esim. vanhuspalveluiden kehittämiseen 
ovat jatkossa välillisiä, ja niiden osalta 
on tärkeää sidosryhmätyö hyvinvointi-
alueen kanssa. 

Kaksi muutakin kyselyä 
Tulevaisuuden Muurame -kyselyn li-
säksi järjestettiin kaksi muuta kyselyä 
strategialuonnoksen eri valmistelu-
vaiheissa. Alkuperäinen visioluonnos 
”Muurame – maailman onnellisin kun-
ta” sai niin kannatusta kuin kritiik-
kiäkin ja osin tämän palautteen vuoksi 
visiota muokattiin selkeämmin epävi-
ralliseen suuntaan. Suhtautuminen vi-
sioon oli selkeästi kaksijakoinen. Kun 
lopullinen strategialuonnos oli valmis ja 
siitä pyydettiin lausuntoja, niin myös al-
kuperäisellä visioehdotuksella oli edel-
leen tukijansa.

Mielestäni kuntalaisten vaikutus-
mahdollisuudet asian valmistelussa to-
teutuivat melko hyvin. Kyselyistä saatu 
materiaali analysoitiin ja palaute käsi-
teltiin valtuustoseminaareissa. Varsin-
kin tulevaisuuskyselystä heti alussa 
saatu informaatio ohjasi valmistelua 
lopputuloksen mukaiseen suuntaan. 

 Ihan loppuun vielä terveisiä kunnan 
omalle organisaatiolle. Osallistuin ke-
väällä yhteen nuorisovaltuuston ko-
koukseen, jossa nuorisovaltuusto ky-
seli mahdollisuudesta saada osallistua 
lautakuntien kanssa talousarvioval-
misteluun joidenkin heitä kiinnostavi-
en asioiden osalta. Tämä sopii tietysti 
oikein hyvin strategian osallisuutta ko-
rostavaan tavoitteeseen, ja kysyin heiltä 
mitkä asiat erityisesti kiinnostaisivat. 
Esille nousivat mm. uimahyppytorni, 
mopojen parkkipaikka ja vapaa-aika-
palvelut yleisesti.  Kun kysyin erikseen, 
että kiinnostaisiko jokin opetustoimen 
kehittämiseen liittyvä asia nuorisoval-
tuustoa, niin sain kielteisen vastauksen. 
Opetus on kuulemma jo nyt niin hyvällä 
tasolla, että siinä ei ole parannettavaa. 
Imartelevaa palautetta, mutta kokemus 
on osoittanut, että kaiken voi aina tehdä 
paremmin. Se on tämän strategiatyön-
kin tarkoitus; hyvästä lähtötilanteesta 
entistä parempaan tulevaisuuteen.

 
VT. HALLINTOJOHTAJA JYRI MÄNTYLÄ

Muuramen uudeksi hallintojohtajaksi 
on valittu KTM Riitta Sokka. Kunnan-
hallitus vahvisti Sokan valinnan koko-
uksessaan maanantaina 11.7.2022. Virka 
on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa 
myöhemmin sovittuna ajankohtana.

Sokka siirtyy virkaan Jyväskylän yli-

Muuramen 
hallintojohtajaksi 
Riitta Sokka

Riitta Sokka odottaa mielenkiinnolla ensimmäistä työtään kunta-alalla. Ensivaikutelma 
Muuramesta on hyvä.

opiston humanistis-yhteiskuntatieteel-
lisen tiedekunnan hallintopäällikön 
tehtävästä. Hän on työskennellyt myös 
yritysmaailmassa monissa tehtävissä.

Sokka on Keski-Suomen Ekonomit 
ry:n hallituksen jäsen. Pohjois-Karjalas-
ta Juuasta kotoisin olevan Sokka on asu-
nut Jyväskylässä vuodesta 2003.

Haastattelutyöryhmä oli yksimieli-
sesti Sokan valinnan kannalla. Valintaa 
puolsi kokonaisarviointi. Kunnanhalli-
tus valitsi Sokan yksimielisesti. Virkaa 
haki 11 henkilöä.

ANSSI KOSKINEN

PAIKALLINEN PANKKI
TAHTOSI ASIALLA.

010 391 2000* | saastopankki.fi/sinetti | @spsinetti | Pirkanmaa | Keski-Suomi
*Puhelujen hinnat 010-numeroihin: 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min (alv 24%).

Tervetuloa paikalliseen ja välittävään
Säästöpankkiin Muuramessa - olemme täällä

sinua varten tekemässä unelmistasi totta.

Varaa aika tapaamiseen puhelimitse tai 
verkossa saastopankki.fi/varaa-aika

Etsitään sinulle parhaiten
sopivat ratkaisut.

Pauliina Blå
Palveluneuvoja

010 391 2035
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Seuraa tilejämme  
somessa:
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Mukana tapahtumassa mm. harrasteteatteri Murmuu, Muuramen taideseura, kansalaisopisto, kirjasto, liikuntaseuroja, 
Innola, paikallisia harrastustoimintaa tarjoavia yrityksiä, eläkeläisjärjestöjä, seurakunta, SPR, vapaaehtoistoimintaa, 
Mäkelänmäen koulun vanhempainyhdistys, perhekeskus, nuorisokeskus, Martat sekä pelastuslaitos. 

Paikka: Muuramen Kulttuurikeskus, sisällä ja ulkona, Nisulantie 1

Esillä laajasti 
Muuramen 

harrastetarjontaa 
lapsille, nuorille, 

aikuisille, 
eläkeläisille 

- ihan kaikille! 

HARRASTE
MESSUT

Muuramen

La 13.8.
klo 10–14Kahvio avoinna

Tule mukaan 
- löydä mukava 
harrastus!
Ohjelmassa mm.

• Messupisteitä, infoa ja toiminnallisia pisteitä
• Sammutusauton ja sopimuspalokunnan  

esittely klo 10–13
• Kuntalaistreffit - kuntapäättäjiä paikalla
• Nuorisokeskuksella avoimet ovet  

klo 11–14 kaiken ikäisille
• Tapahtuma on tarkoitettu kaikille 

muuramelaisille!

Tervetuloa!

Mieluisaa 
tekemistä 
syksyyn!

Moni muu viettäisi jo rauhalli-
sia eläkepäiviä, mutta lasten-
psykiatrian erikoislääkäri 
Jari Sinkkonen tekee yhä 
kymmeniä luentoja vuodessa 
muiden töidensä ohella. 
Tiistaina 30.8. Sinkkonen puhuu 
Muuramesalissa otsikolla 
Vanhemmuuden antoisa 
pesti. Edellisestä vierailusta 
Muurameen on viitisentoista 
vuotta.

– Muistan että lukiossa oli opiskelijoi-
den hieno taidenäyttely, jossa oli yhdis-
telty klassikkotaideteoksia nykyaikaan. 
Mieleen jäi teos, jossa Edvard Munchin 
Huutoon oli yhdistetty kokeisiin pänt-
täävä oppilas. Ne olivat vinkeitä töitä 
kerta kaikkiaan, Sinkkonen muistelee.

Lasten ja nuorten elämässä vaikutta-
vat paineet ovat viidessätoista vuodessa 
lisääntyneet ja muuttaneet muotoaan. 
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lää-
ketieteen tohtori ja Pelastakaa Lapset 
ry:n entinen ylilääkäri kertoo, että kou-

Vanhemmuuden pesti  
on antoisa, mutta vaikea

lupaineiden lisäksi älylaitteet kuormit-
tavat tyttöjä ja poikia eri tavoin.

– Tyttöjen someriippuvuuden yhtey-
destä masennukseen ja ahdistukseen 
on varsin hyviä tutkimuksia kymmenen 
vuoden ajalta. Siihen liittyy kasvavia ul-
konäköpaineita ja hyväksynnän hake-
mista omia intiimejä asioita ja kuvia ja-
kamalla. Poikien ongelmia ovat etenkin 
peli- ja pornoriippuvuus.

Vanhempien asema ei ole helppo. Ne-
likymppisen isän ja äidin nuoruudessa 
oli internet, mutta se ei ollut taskussa. 
Nuorten kehittyville aivoille myllerrys 
on suurempi kuin aikuisille.

– Oma kuopukseni täyttää 35 vuotta, 
mutta minun ei tarvinnut suojella hän-
tä samalla tavalla. Hänen ikäisensä ovat 
vanhempina vähän sormi suussa. Hei-
dän lapsuutensa ei antanut eväitä sii-
hen, miten tukea lapsia ja nuoria nyky-
ajan uudenlaisissa ongelmissa.

Myös seksuaalisuus ja seksuaalisuu-
den moninaisuus puhuttaa nykyään yhä 
enemmän. Jari Sinkkonen peräänkuu-
luttaa vanhemmilta suvaitsevaa malt-
tia, tietynlaista konservatiivisuutta 
nuoren itsensä etsiskelyyn.

– Kyllä taas risoi, kun luin Hesaris-
ta miten nuoren pitää voida määritellä 

oma lokeronsa hyvin aikaisin. Minusta 
se on umpihullua, koska nuori kehittyy. 
13-vuotiaalle pitäisi sanoa, että anna it-
sellesi aikaa. Aivotutkimus sanoo, että 
aivojen etuotsalohko on kypsä vasta lä-
hempänä 30 ikävuotta. Luennoillani 
käyn läpi lapsen kehitysvaiheita, kuten 
mitä vauva tarvitsee ja mitä 3-4-vuotias, 
alakoululainen ja teini-ikäinen ajattele-
vat, Jari Sinkkonen kertoo.

ANSSI KOSKINEN

Jari Sinkkonen luennoi Muuramessa 
tiistaina 30.8.
Ilmoittautuminen: 
muurame.fi/jarisinkkonen

Neljännet 
koronarokotukset 
laajenevat 
elokuun aikana 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) 
antoi heinäkuussa uuden suosituksen, 
jonka mukaan kunnat voivat alueensa 
epidemiatilanteen vaatiessa laajentaa 
neljännet koronarokotukset portaittain 
tiettyihin väestöryhmiin. Keski-Suo-
men sairaanhoitopiirin alueella pyri-
tään aloittamaan laajennetut koron-
arokotukset 1.8. alkaen tai kuntien 
rokoteresurssien mukaan. 

Neljännet koronarokotukset etenevät 
porrastetusti 1.8. alkaen parin viikon 
välein seuraavissa ryhmissä: Yli 70-vuo-
tiaat, jotka eivät kuulu lääketieteelli-
siin riskiryhmiin. 18–69-vuotiaat lää-
ketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat. 
60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääke-
tieteellisiin riskiryhmiin 

Neljännen tehosteannoksen voi an-
taa, kun kolmannesta annoksesta on 
kulunut vähintään kolme kuukautta. 
Koronataudin sairastanut ja kolme ro-
koteannosta saanut ei tarvitse neljät-
tä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti 
vastaa yhtä rokoteannosta.
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Muuramen kunnalla on kolme 
liikuntapaikanhoitajaa ja työ 
on hyvin monipuolista. Se 
ei myöskään lopu kesken, 
sillä kunnassa on muun 
muassa 12 uimarantaa, neljä 
matonpesupaikkaa, koulujen 
lähiliikuntapaikat, frisbeegolfrata 
ja urheilukenttä.

Joka paikassa tulee monenlaisia pie-
niä ja isompia pulmia, joihin tarvitaan 
liikuntapaikanhoitajan käsiä ja ongel-
manratkaisukykyä. Työaika on seitse-
mästä puoli neljään. Etukäteen ei yleen-
sä tiedä, mitä päivä tuo tullessaan.

– Parasta on juuri vaihtelevuus ja se, 
että saa tehdä ulkotyötä. Maisemat 
vaihtuvat. Olen ulkoilmaihminen, eikä 
huono keli haittaa. Eniten tykkään tal-
vikaudesta, kun ollaan laduilla ja jäillä, 
sanoo Anssi Palander.

Palander on työskennellyt liikunta-
paikanhoitajana reilun viiden vuoden 
ajan. Miehen tausta on kaupallisella 
alalla, mutta hän on työskennellyt myös 
luontoliikunnan parissa. Vapaa-ajalla 
suunta onkin usein esimerkiksi luon-
toon, ladulle ja Lappiin, joten työ tuntuu 
sopivalta hänelle.

Kesällä siivotaan ja korjataan
Kulunut kesä oli kuten kesät yleensä, sii-
vous- ja kunnossapitopainotteinen. Li-
säksi työhön kuuluu kuukausittainen 
vesinäytteiden ottaminen kaikilta ui-
marannoilta. Näytteet viedään analysoi-
tavaksi laboratorioon.

– Roskaamista on ollut vähän vähem-
män kuin yleensä, siitä kiitos. Sotke-
misen lisäksi paikkojen rikkominen 
on tässä työssä harmittavimpia juttuja. 
Kesäisin työaikaa menee paljon korjaa-

Työ, jossa huomaa 
vuodenaikojen 
vaihtumisen

miseen. Koulunmäen Habalassa joku 
koettelee voimiaan kalusteisiin ja me 
korjaamme. Frisbeegolf-radan koreja-
kin oli sotkettu spraymaalilla. Sellaisi-
na hetkinä kieltämättä miettii, että tätä-
kö minä haluan tehdä, Palander toteaa.

Kesä on nyt viittä vaille ohi. Pian on 
aika koota kunnan neljä jääkiekkokau-
kaloa talviurheilua varten. Myös ur-
heilukentän käyttö vilkastuu koulujen 
alkamisen myötä. Syksy on mukavaa, 
puuhakasta aikaa matkalla kohti Palan-
derin suosikkivuodenaikaa, jolloin ote-
taan sukset esille.

– Syksyllä tehdään paljon työtä talvea 
silmällä pitäen. Raivataan esimerkiksi 
vesakoita kunnan ylläpitämiltä latupoh-
jilta, joita on kymmenisen kilometriä 
Harjulla ja toiset kymmenen Isolahdes-
sa ja Kinkomaalla. 

Yhteistyötä eri osastojen kanssa
Talvella Palanderilla ja kumppaneilla on 
apukäsiä jää- ja latutöissä.

– Itse olen ollut talvisin latujen teos-
sa Niemisen Matin ja Hakalan Joukon 
kanssa. Matti on kesät puistopuolella 
puutarhurina.   Kollegat ovat tehneet 
kenttiä ja heillä on ollut kavereita aut-
tamassa jäähommissa. Yhteistyötä teh-
dään osastojen välillä ympäri vuoden. 
Kesällä olin auttamassa puistopuolta 
esimerkiksi Suuruspään niityllä, Palan-
der kertoo.

Talviurheilukausi alkaa usein pikem-
min kuin saattaa kuvitella.

– Meillä on vanhasta tekonurmesta 
tehty yli puolen kilometrin latupohja. Se 
on hyvää kierrätystä, ja sen päälle pää-
see hiihtämään heti, kun saadaan vä-
hänkin lunta.

Keväällä talvikausi ja kesäkausi saat-
tavat mennä hetkeksi melkein pääl-
lekkäin. Kun kevätaurinko paistaa ja 

Anssi Palanderin työhön kuuluu muun muassa tekonurmikentän harjaaminen. 
Täysmittaisen kentän kunnossapito ottaa aikansa, eikä sitä voi tehdä esimerkiksi 
sateen jälkeen.

viimeiset vielä hiihtävät, alkavat jalka-
palloilijat jo vetää sukkia säärisuojien 
päälle.

– Jalkapalloilijoilla on keväällä kova 
hinku pelaamaan, ja meillä on tekonurmi 
talvisin hiihtokäytössä. Sitä saa keväällä 
aika varovasti lingota puhtaaksi, ettei se 
mene rikki. Niin se vuosi pyörähtää.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

JUTTUSARJASSA ESITELLÄÄN 
ERILAISIA AMMATTEJA 

HAASTATTELEMALLA TEKIJÖITÄ.

Työ
juttu

Normiperjantai
7–9 Uimarantojen siivousta ja tarkistuksia. 
 Ahvenlammella oli sinilevää, laitoin sinilevästä varoittavan 
 kyltin ja ilmoitin havainnosta Jyväskylän seudun 
 ympäristöterveyden uimavesivalvonnasta vastaaville. 
 Kinkomaan koululla oli korirenkaat teipattu ilmastointiteipillä   
 umpeen. Olihan savotta niiden poistamisessa. Seuraavana oli   
 vuorossa skeittiparkin ja habalan siivous koulunmäellä. 
 Pitsalaatikoita ja rutattuja tölkkejä siellä täällä, roskis vieressä 
 aivan tyhjä.
9–9.15  Aamukahvi 
9.15–10.30 Rantojen kierto jatkuu ja matkalla  
 olevien matonpesupaikkojen tarkastus. 
10.30–11 Lounas 
11–13.45  Tekonurmen siivous ja harjaus.  
 Urheilukentän nurmen leikkaus ja ilmastus. 
13.45  Viikonlopun viettoon 

 Perjantai on lyhyempi päivä, muina päivinä työaika on 7–15.30 

Harrastemessut järjestetään Muuramen 
kulttuurikeskuksella lauantaina 13.8. 
kello 10–14. Uutena asiana Harrastemes-
suissa on se, että siellä on nyt tarjontaa 
kaikille vauvasta vaariin, kun aiemmin 
kyse on ollut lasten tapahtumasta.

– Tosi kivaa että päästään järjestä-
mään Harrastemessut monen vuoden 
tauon jälkeen. Toivottavasti kuntalaiset 
löytävät paikalle, ainakin takavuosina 
se on ollut suosittu juttu, kertoo Muu-
ramen osallisuus- ja kulttuuripäällikkö 
Johanna Pitkälä.

Tapahtumalauantaina on ohjelmaa 
myös Nuorisokeskuksella (Virastotie 2, 
sisäänkäynti entinen kaupan lastauslai-
turilta). Siellä on avoimet ovet muillekin 
kuin nuorille, ja Pitkälä toivoo paikalle 

HARRASTE
MESSUT

Muuramen

La 13.8.
klo 10–14

kaikkia toiminnasta kiinnostuneita.
– Se on ainutlaatuinen tilaisuus myös 

vanhemmille tulla paikan päälle katso-
maan tiloja sekä kuulemaan toiminnas-
ta, eli esimerkiksi siitä, miten toiminta 
on järjestetty ja valvottu, Pitkälä jatkaa.

Harrastemessuilla ovat mukana 
muun muassa harrastajateatteri Mur-
muu, Muuramen taideseura, kansalai-
sopisto, kirjasto, useita liikuntaseuro-
ja, Innola, monia harrastustoimintaa 
tarjoavia järjestöjä, eläkeläisjärjestöjä, 
seurakunta, SPR, Mäkelänmäen koulun 
vanhempainyhdistys, Martat sekä Kes-
ki-Suomen pelastuslaitos paloautoesit-
telyn kera.

Muuramen Harrastemessujen yhtey-
dessä järjestetään myös kuntalaistreffit, 

joilla kuntalaiset voivat vaihtaa ajatuk-
sia valtuutettujen ja muiden kuntapäät-
täjien kanssa.

Harrastemessujen ohjelma sivulla 6.

ANSSI KOSKINEN

Harrastemessuilla on jokaiselle jotain

54

Vuonna 1888 vah-
vistettu kyytimaksu 
Jyväskylän  
kievarista Muura-
men kievariin oli

Tiesitkö että...

               penniä 
kalliimpi kuin  
toiseen suuntaan.

Lähde: Muuramen kirja
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Pikahälytyksellä Naamoilla 
esiintynyt yhtye valmistautuu 
toisen pitkäsoittonsa äänityksiin. 
Artturi Hautanen sai heinäkuisena lau-
antaina yllättävän puhelun Muuramesta, 
parhaillaan käynnissä olleilta Rockfestari 
Naamoilta. 

Ääni puhelimessa kysyi, pääsisikö 
Hautanen Surplus-bändinsä kanssa kei-
kalle Tuomiston tilalle samana iltana 
kello 20. Eräs esiintyjä oli joutunut peru-
maan ja nyt tarvittaisiin äkkiä tuuraaja. 

Kello kävi puolta yhtä, eli keikan al-
kuun olisi seitsemän ja puoli tuntia. 
Muuramessa varttunut Hautanen vasta-
si puhelimeen kotonaan Turussa. 

– Tarkistin heti, että seuraavan junan 
lähtöön oli aikaa 25 minuuttia. Piti soit-
taa vielä Joonakselle (rumpali Joonas 
Wigell). Hän oli juuri lähdössä töihin, 
mutta sanoi että “hyppää junaan, mä 
kyllä järjestän”. Ja eihän meillä lopulta 
tullut edes kiire, Hautanen toteaa. 

Kun bändissä on vain kaksi jäsentä, ei 
enempää puheluita tarvittu. 

Parhaita keikkakokemuksia  
Surplus soitti ensimmäisen Naamat-keik-
kansa lauantaina 23.7. sovittuun aikaan ja 
kokemus oli mahtava. Yleisön joukossa oli 
muun muassa Hautasen veli. 

– Ollaan Muuramen treenikämpällä 
aloitettu bänditouhut, kiitos vaan Jari 
Solismaalle, että saatiin treenailla. Sil-
ti tuo oli meille ensimmäinen keikka 

Muuramen oma Surplus riensi apuun
Muuramessa. Naamat on ollut pitkään 
unelma, ja se on nyt toteutunut. Mone-
na vuotena aiemmin on yritetty saada 
keikkaa sinne. 

Tapahtuma oli Hautaselle sekä tuttu 
että tuntematon. Hän ei ollut koskaan 
käynyt Naamoilla edes maksavana asi-
akkaana. Lippuja on aina hankala saada, 
sillä ne myydään loppuun minuuteissa. 

– Olen kuitenkin asunut nuorena Ka-
lajärventiellä, eli ihan lähellä Tuomis-
ton tilaa. Joskus alaikäisinä mopopoiki-
na käytiin yrittämässä portilla, mutta ei 
tietenkään päästy sisään. Tapahtumas-
ta jäi silloin pikkujätkänäkin hyvä fiilis, 
kun saatiin istua hetki nuotiopaikalla ja 
meidät otettiin porukkaan mukaan. 

 Rummut ja kitara riittää 
Surplus-yhtyeen tarina alkoi reilu kym-
menen vuotta sitten Muuramen lukiossa, 
jossa Artturi Hautanen ja pari vuotta nuo-
rempi Joonas Wigell tutustuivat. Molem-
mat soittivat kovaäänistä rokkia kunnan 
treenikämpällä useissa eri yhtyeissä. 

– Lopulta kaikki bändit hajosivat ja jäl-
jelle jäi vain minä ja Joonas. Siitä lähtien 
on soitettu yhdessä. Kahdestaan tree-
naaminen on tehokasta ja päästään sii-
nä mielessä helpommalla kuin moni pe-
rinteinen yhtye.  

– Silti moni ihmettelee, ettei meil-
lä ole basistia. Oma kitarasäveltämise-
ni on mennyt vuodesta 2017 lähtien sii-
hen suuntaan, että se täyttää koko sen 
alueen mihin mahtuvat basso ja kitara. 
Ei meillä ole tarvetta basistille. On to-

Kitaristi-laulaja Artturi Hautanen nautti yhtyeen ensimmäisestä Muuramen-keikasta 
täysillä. Hän on varttunut Kalajärventiellä varsin lähellä Rockfestari Naamoja, mutta ei 
ollut koskaan käynyt tapahtumassa. 

Rockfestari Naamat järjestetään vuosittain Tuomiston tilalla Muuramen Rannankylällä. Tapahtumaan myydään noin tuhat lippua. Tavallisesti liput myydään loppuun 
kirjaimellisesti hetkessä. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2000. 

sin puhuttu, että joku yleispätevä mul-
ti-instrumentalistikaveri voisi sopia 
bändiin, mutta sellaista ei ole löytynyt, 
Hautanen miettii.  

Surplus-kaksikolla on suuret toiveet 
yhtyeen menestykselle. Wigell toimii 
samalla yrittäjänä, mutta Hautasel-
le musiikki on ainoa päämäärä. Koho-
kohtia on ollut Naamat-keikan lisäksi 
esiintyminen keväällä Jyväskylän Ylä-
kaupungin Yössä ja loppuunmyydys-

sä Tanssisali Lutakossa Ursus Factoryn 
lämmittelijänä.  

– Tuntuu siltä, että lumipallo pyörii ja 
vauhti vähitellen kiihtyy. Pian julkais-
taan video meidän uusimmasta singles-
tä Wannabe. Siinä esiintyy muurame-
laisille tuttu näyttelijä Seppo Muhonen. 
Sitten alkaa meidän toisen pitkäsoiton 
sinkkujen äänittäminen, Artturi Hauta-
nen päättää.
TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN
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Karoliina Markkanen ja Ville Suuronen sekä pojat Vilppu ja Väinö 
vierailivat Suurtoripäivässä Muurmannin paikoitusalueella kesäkuun 
lopulla. Perheen suunnitelmiin kuului pomppulinnassa käynti ja 
metrilakun ostoa. Muuramen Markkinoita ei tänä vuonna järjestetty.

Päivi Ikävalko oli heinäkuussa Muuramen Kylänlahden uimarannalla poikiensa 
Vilpun ja Miklaksen, sekä heidän kaverinsa Patrikin kanssa. Rantavedessä pelataan 
esimerkiksi sellaista, että yksi vie muovisen limsapullon korkin pohjaan ja kun se 
nousee pintaan, kaikki yrittävät napata sen. ”Se on täällä suosittu leikki kymmenen, 
yksitoistavuotiaiden poikien parissa”, kertoo Päivi.

Matti ja Teppo esiintyivät 
kesäkuussa ensimmäistä 

kertaa järjestetyillä Muurame 
Festeillä. Iskelmään 

painottuva musiikkijuhla 
valtasi Muurmannin 

paikoitusalueen ja keräsi 
sankan yleisön. 

Suomen MM-rallin testierikoiskoe ajettiin tänä vuonna Muuramen Rannankylällä. 
Maali oli Muurame Golfin kohdalla. Katsojia oli paitsi testierikoiskokeen varrella, 
myös kylällä, kun autot kurvasivat Shellin nurkalta kohti Jyväskylää.

 

Muuramen 
nuorisoseurantalo 

Tasankolan juhlasalin 
lattia pantiin 

kesällä kuntoon. 
Työn touhussa 

oli muun muassa 
talonmies Riku 

Pellonpää (kuvassa). 
Nuorisoseuran 
sihteeri Jarmo 

”Uuno” Tupasela 
kertoi, ettei huonoon 

kuntoon päässyttä 
lattiaa voinut enää 
hioa voimakkaasti, 
joten lakkauskaan 

ei käynyt päinsä. 
Vastedes sitä 

öljytään kesäisin 
ja samalla talossa 

voidaan pitää 
Rompetori-kirppis.

Muuramen virastotalon 
pääsisäänkäynnin luona kokeiltiin 
tänä kesänä ensi kertaa kuntalaisten 
yhteistä kasvimaata. Mansikat 
menivät lintujen suihin, mutta 
ainakin yrttejä voi poimia pitkälle 
syksyyn. Kirjastosta voi käydä 
pyytämässä pienen pussin.

2 kuvaa vielä

Kesän kuvasatoa
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Komposti-ilmoitus vaaditaan nyt 
kaikilta kotitalouksilta, joilta ei 
kerätä biojätettä.
Päijänteen rannalla asuvat Helena ja 
Kauko Salomaa ovat kompostoineet 
kotitalous- ja puutarhajätteitä pian 40 
vuoden ajan. Kompostin tuotokset ravit-
sevat omakotitalon marjapensaita ja kuk-
kapenkkejä. Uutta multaa syntyy kol-
mena vuodenaikana. Vain sydäntalvella 
lämpö ei riitä.

– Netistä löytyy hyvin vinkkejä kom-
postointiin. Melko vaivatonta puuhaa se 
on. Välillä pitää kastella, jos on liian kui-
vaa, ja keväällä laitetaan kompostiherä-
tettä. Risuja laitetaan kotitalousjätteen 
väliin sopivasti, Helena Salomaa vinkkaa.

Pari vuotta sitten Salomaat tekivät 
ensimmäistä kertaa kompostointi-ilmoi-
tuksen. Se vaaditaan nyt kaikilta kotita-
louksilta, joilla ei ole biojäteastiaa. Hele-
nan mukaan ilmoitus oli helppo tehdä 
sähköisesti.

Kompostointi-ilmoituksen jälkeen 
Salomaat saivat kuitenkin yllättäen puhe-
lun perään. Viranomaiset halusivat kysyä 
tarkentavia kysymyksiä, koska Salomai-
den kompostorien mallinimiä ei löydy 
kaupan luettelosta.

– Puhelu vähän yllätti, mutta asia oli 
sillä selvä, kun vastasimme kysymyksiin. 
Kukaan ei kuitenkaan halunnut tulla kat-
somaan, millaisia laitteita täältä löytyy, 
Kauko Salomaa kertoo.

Kauko on tehnyt työuransa teollisuu-
dessa muun muassa kompostointilaittei-

Ytyä puutarhaan 
omasta kompostista

den parissa. Kotipihalta löytyvät kompos-
torit ovatkin prototyyppejä, toisin sanoen 
ainutlaatuisia laitteita. Sekä pyramidi-
mainen kesäkompostori että metallikuo-
rinen talvikompostori ovat toimivia pele-
jä. Uretaani takaa lämpöeristyksen.

– Hyvin toimivia laitteita ovat olleet, 
mutta tuotantokustannukset todettiin 
aikoinaan näissä niin suuriksi, ettei näitä 
kannattanut valmistaa myyntiin. Perus-
rakenne on ruostumatonta terästä, joten 
tuskin meille koskaan tarvitaan uusia 
komposteja. Puuosia täytyy uusia aika 
ajoin, Kauko arvioi.

Helena Salomaa on istuttanut pyramidimaisen kesäkompostin reunuksille yrttejä 
kasvamaan. Taustalla talvikomposti ja puukehikkoinen jälkikomposti, jossa multa muhii 
vuoden päivät ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Kompostointi on kärsivällistä 
puuhaa.

Muuramen Sykkeen cheertanssin 
kisajoukkue Devotion menestyi tällä 
kaudella erinomaisesti Suomen Cheerlea-
dingliiton järjestämissä kilpailuissa.

Devotion-joukkue voitti kaikki kol-
me kevään kilpailuaan tanssi yhdistet-
ty -sarjassa. Toukokuussa joukkue voit-
ti mestaruuden pääkilpailussaan, Super 
4-5 -kilpailuissa Vantaalla. Aiemmin 
menestystä tuli huhtikuussa Spirit 4-5 
-kilpailuissa Tampereella ja tammikuus-
sa itäisen alueen Start-etäkilpailuissa. 
Tuomaripalautteissa Devotionin suori-
tusta kuvailtiin iloiseksi, vauhdikkaaksi 
ja energiseksi menoksi, joka sisälsi hieno-
ja taito-osuuksia ja monipuolisia kuvion-
vaihtoja.

 Joukkuetta valmentaa Annika Häk-
kinen. Lisäksi leirivalmentajana ja ohjel-
man toisena koreografina toimii Evelii-
na Heikkilä. Molemmat ovat aloittaneet 
cheertanssin Sykkeen riveissä.

 Muuramen Syke tarjoaa cheertanssia 
eri-ikäisille. Lisätietoja kiinnostuneille 
Sykkeen toimistolta.

 PÄIVI HÄKKINEN JA HETA MUSTALAMPI, 

JOUKKUEEN JOJOT

Sykkeen Cheertanssi-joukkue 
Devotionilla menestyksekäs kausi

Devotion-joukkueen voittoposeeraus Super-kisan jälkeen Vantaalla.
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Viranomainen:  
kompostiasiat hyvällä tolalla

Jyväskylän seudun jäteviranomainen 
tekee kompostitarkastuksia Muura-
men alueella elokuussa. Tarkastuksia 
tehdään omakotitaloihin, taloyhtiöi-
hin ja vapaa-ajan asunnoille, joissa on 
käytössä kompostori. 

Kiinteistöt on valittu pääosin satun-
naisesti, mutta osa tarkastuksista teh-
dään alueille, joilla on tehty jyrsijäha-
vaintoja. Tarkastettavat saavat tiedon 
etukäteen.

Jäteasetus uudistui viime marras-
kuussa. Tarkastuksia on tehty ennen 
lakimuutostakin, mutta uusi asetus 
edellyttää aiempaa huolellisempaa 
jätteiden kierrätystä ja erillistä ilmoi-
tusta kompostoinnista kunnan jätevi-
ranomaisille.

Käynnin yhteydessä tarkastetaan 
kompostorin tyyppi tai malli. Ympäri-
vuotisista komposteista tarkistetaan 
eristykset ja kaikista haittaeläinsuo-
jaukset. Lisäksi havainnoidaan kom-
postoinnin asianmukaisuutta. Tarkas-
taja tekee tarkastuspöytäkirjan, joka 
toimitetaan asukkaalle. Jos kompos-
toinnissa on puutteita, tarkastaja antaa 
toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi.

Jyväskylän palvelupäällikkö Kari 
Ström kertoo, että tarkastuksia tehtiin 
vuonna 2019 yli 500 kohteeseen. Hän 
uskoo, ettei suurempia ongelmia löydy.

– Yli 90 prosentissa tarkastetuista 
kiinteistöistä asiat olivat kunnossa. 
Koronavuosina tarkastuksia ei tehty, 
mutta niitä on tarkoitus jatkaa. Tar-
kastusalueella on kymmeniä tuhansia 
kiinteistöjä, joten kaikkia ei voida tar-
kastaa.

- Melko vaivatonta 
puuhaa se on

Eikä kahta ilman kolmatta: proto-
tyyppien takana on suurikokoinen jälki- 
kompostori, joka ei sisällä mitään sen 
kummempaa tekniikkaa, pelkkää puo-
livalmista multaa puukehikossa. Siinä 
kompostijäte viettää vuoden päivät, kun-
nes se on valmista käytettäväksi.

– Munankuoret ovat sellaisia, että ne 
eivät tahdo vuoden jälkikompostoinnis-
sakaan hävitä kunnolla. Saamme tästä 
noin kottikärryllisen multaa vuodessa, 
kahden hengen taloudesta ei sen enem-
pää jätettä tule. Välillä on tilattu Mus-
tankorkealta multakuorma, jos on tehty 
istutuksia, Helena kertoo.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Roolipelikerho 
alkaa Tasankolassa 
syyskuussa 
Lasten ja nuorten ilmaiset roolipelikerhot 
alkavat Muuramen Nuorisoseurantalo 
Tasankolassa syyskuussa. 8–12 -vuotiaille 
ja yli 12-vuotiaille tarkoitettuja pelikerho-
ja on myös Laukaassa ja Kuohulla. 

– Muuramessa ennakkoilmoittautu-
minen on ollut vilkkainta. Tuntuu että 
nuoriso on löytänyt roolipelit uudelleen, 
kertoo Suomen Nuorisoseurat ry:n pro-
jektityöntekijä Otto Keramaa. 

Tasankolan roolipelikerhossa on tarkoi-
tus pelata klassista Dungeons & Dragon-
sia. Peli on tullut monelle tutuksi suosi-
tusta Stranger Things –mysteerisarjasta, 
jonka tapahtumat sijoittuvat 80-luvulle. 

Toiminta on osa Suomen Nuorisoseu-
rat ry:n Kylätalo 2.0-kehittämishanketta, 
joka starttasi tänä keväänä. Hankkeen 
päätarkoituksena on tukea harrastamista 
ja muuta toimintaa kylätaloilla.  Jyväsrii-
hi ry on myöntänyt hankkeelle Leader-ra-
hoituksen. 

Lisätietoa hankkeesta osoitteessa: 
keskisuomi.nuorisoseurat.fi
/kylatalo-2-0

 ANSSI KOSKINEN
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PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

3–4 luokkalaisille maanantaisin klo 14–16
5.9.–14.11. (pois lukien vk 42)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 31.8. mennessä: 

Perhekeskusohjaaja Hannamaija Hakonen
p. 050 576 0233 
hannamaija.hakonen@muurame.fi
(kerhoon mahtuu max 15 kerholaista)

sekä

Perheohjaaja Taija Kaltiainen
p. 040 820 6509
taija.kaltiainen@muurame.fi

KaveriKerho

Tervetuloa!

Perhehoito on vammaisen, kehitysvammaisen tai ikäihmisen hoidon, hoivan 
ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. 
Perhehoito voi olla lyhytaikaista, pitkäaikaista tai osavuorokautista hoitoa. 
Pitkäaikaista perhehoitoa voidaan järjestää esimerkiksi itsenäiseen elämään 
kuntouttavana välivaiheena tai se voi olla pysyvä asumisjärjestely. Perhehoitoa 
järjestetään perhehoitolain perusteella. Perhehoitaja ja kunta tekevät toimeksi-
antosopimuksen, jossa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta ja 
perhehoitajan muusta tuesta. 

Perhehoitajiksi haluaville järjestetään lakisääteistä ennakkovalmennusta, 
heiltä ei edellytetä hoitoalan koulutusta. Soveltuvuus selvitetään 
ennakkovalmennuksen yhteydessä valmennukseen osallistuvan 
ja valmennusryhmän kouluttajien kesken. Aloittelevalle 
perhehoitajalle on järjestetty mentorointia perhehoidon
koordinoinnin kautta. 

Syyskuussa järjestetään Jyväskylässä kehitysvammaisten perhehoidon 
ennakkovalmennus oheisen aikataulun mukaan.

• 21.9.2022 klo 17–20 1. tapaaminen: Tietoa perhehoidosta
• 28.9.2022 klo 17–20 2. tapaaminen: Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta
• 12.10.2022 klo 17–20 3. tapaaminen: Lapsen, nuoren ja aikuisen tuki 
• 26.10.2022 klo 17–20 4. tapaaminen: Minä ja kehitysvammainen ihminen
• 9.11.2022 klo 17–20 5. tapaaminen: Lapsi, nuori ja aikuinen sekä perheet muutoksessa
• 16.11.2022 klo 17–20 6. tapaaminen: Kokemuksia perhehoidosta 
• 23.11.2022 klo 17–20 7. tapaaminen: Perhehoitajan asema

Valmennustapaamiset ovat keskiviikkoiltaisin osoitteessa  
Ylistönmäentie 33 c, 40500 Jyväskylä.

Ilmoittautuminen ennakkovalmennukseen viimeistään 2.9.2022 mennessä. 

KeVa-perhehoidon kouluttajat:
palveluohjaaja Merja Korpela, Maakunnallinen perhehoidon koordinointi, Jyväskylä
perhehoitaja Sanna Rasinkangas, Jyväskylä
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Merja Korpela, p. 050 410 0982
merja.korpela@jyvaskyla.fi

Perhehoidon ennakkovalmennusta  
syksyllä 2022

Kuva: Lapsen oikeuksien viikon 2019 materiaalit

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

ERITYISLAPSIPERHEIDEN VERTAISILTA kaikille
perheille, joissa on erityisen ihania lapsia ja nuoria

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vanhusten ja vam-
maisten osallisuutta sekä osallistumista yhdenvertaisena kuntalaisena muiden 
muuramelaisten rinnalla. 

Neuvosto järjestää koko perheen vertaistilaisuuden yhdessäolon merkeissä  
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18–19.30. 
Syksyn tulevat päivät ovat: 15.8., 5.9., 10.10., 14.11. ja 5.12.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Paikkana Muuramen Perhekeskus, Virastotie 5. Tapahtuma on tarkoitettu per-
heille, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria. Ohjelmassa on koko 
perheen yhdessäoloa ja iltakahvit sekä -mehut. Ilmoittautumiset viimeistään 
edellisenä päivänä osoitteeseen: katja.mettinen@gmail.com 
Ilmoitathan henkilömäärän, lasten iät ja mahdolliset erityisruokavaliot, kiitos! 
Noudatathan tullessasi voimassa olevia koronarajoituksia sekä -suosituksia. 

Lämpimästi tervetuloa!

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Riihivuori Resort Oy osti kaksi 
Loma-Kolin entistä ankkurihissiä. 
Ne modernisoidaan ja asennetaan 
Riihivuoren pohjoisrinteille, jotka 
ovat olleet käyttämättöminä 
vuodesta 2017 lähtien. 

Investointien myötä Riihivuoren rinne  - 
määrä kasvaa nykyisestä kuudesta yh- 
teentoista. Pohjoisrinteiden kunnostus 
laskettelukäyttöön on jo täydessä vauh-
dissa.

– Olihan tämä jo aikataulutettu, mut-
ta olen erittäin iloinen, että pääsemme 
siirtymään projektissa nyt toteutuk-
seen. Rinteiden raivaus ja hissilinjojen 
mittaus alkoivat toukokuun puolivälis-
sä, kertoo Riihivuoren toimitusjohtaja 
Janne Andersin.  

– Hissien lisäksi pohjoisrinteille ra-
kennetaan uusi lumetuspumppaamo ja 
-linjastoja tullaan parantamaan. Tämä 
tulee näkymään entistä nopeampana 
kauden aloituksena ja lumivarmuutena. 

Pohjoisrinteiden avautumisen myö-
tä Riihivuoren rinnetarjonta laajentuu 
palvelemaan erityisesti vauhtia ja jyrk-
kyyttä kaipaavia laskijoita. Nelosrin-
teen kumpareikkoa palautetaan frees-
tyle-harrastajille ja alppiseurat pääsevät 
ratatreeneihin Seiska-rinteeseen.  

– Pääsemme toivottamaan eri lajien 
harjoitusryhmät jälleen tervetulleiksi 

Riihivuoreen, Andersin iloitsee. 
Pohjoisrinteiden investointien lisäksi 

Riihivuori panostaa vahvasti kasvuun. 
Lumitykkejä on ostettu lisää, hankit-
tiin toinen rinnekone ja maahantuojille 
on tehty jo tilaukset, joilla vuokraamon 
välinekapasiteetti yli kaksinkertaistuu. 
Investoinnit ensi kaudeksi ovat noin 
puolimiljoonaa euroa ja kausityönteki-
jöiden tarve kasvaa 3–4 henkilöllä. 

Riihivuori tähyilee jo tulevaan kauteen

Lisää hissejä ja rinteitä ensi talveksi

Kaivuri mylläsi Riihivuoren rinteitä 
heinäkuun lopulla. 

AN
SS

I K
OS

KI
NE

N



12 Numero 9, 10.8.2022

Yritystoiminnan kehittämiseen uudenlaista 
maksutonta tukea Keski-Suomessa
Keski-Suomessa käynnistyi 
vuoden alussa Hallitukset 
Töihin! -hanke, joka 
tarjoaa pien-, mikro- ja 
start up -yrityksille 
maksutonta asiantuntija-
apua hallitustoimintansa 
kehittämiseen. 
Tiedetään, että aktiivinen ja asiantun-
teva hallitustyöskentely on monen 
yrityksen menestystarinan taustalla. 
Tämä on myös tutkimuksin osoitettu. 
Hyvin organisoidulla ja toteutetulla 
hallitustyöskentelyllä on erittäin suu-
ri merkitys yrityksen tulevaisuudelle.

Hallituksen merkitys korostuu eri-
tyisesti erilaisissa yrityksen muutos-
haasteissa. Näin on myös pien-, mi-
kro- ja start up -yrityksissä. Hyvin 
toimiva hallitus tuo yritykselle mer-
kittävää lisäarvoa sekä auttaa yri-
tyksen arvon kasvattamisessa ja 
vastaamisessa toimintaympäristön 
alati muuttuviin haasteisiin.

Kaksivuotisen hankkeen tavoit-
teena on kehittää osakeyhtiöpohjais-
ten pien-, mikro- ja start up -yritys-
ten hallitustyöskentelyä.

– Yritysten ei tarvitse jäädä yksin 
pohtimaan strategisia päätöksiä, jos 
sillä on asiantunteva hallitus tai jo-
kin muu sparraaja tukenaan, koros-
taa hankkeen projektijohtaja Arto 
Maijala.

Hankkeessa toteutetaan yritysta-
paamisia, joissa asiantuntijan avul-
la selvitetään esimerkiksi sitä, mikä 
on yrityksen tämänhetkinen tilanne 
hallitustoiminnan osalta ja miten se 
vastaa yrityksen strategisia tarpeita. 
Mitä haasteita ja riskejä yritys kohtaa 
tulevaisuudessa? Millaista osaamis-
ta hallitukseen tarvitaan tukemaan 
yrityksen kehitystä? Hankkeeseen 

osallistuminen on yritykselle mak-
sutonta, ja tapaamisesta koostetaan 
yritykselle kehittämisraportti.

Ledi Group Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Sirkku Vahvasel-
kä-Vuorenpää kokee saaneensa 
hankkeesta paljon irti.

– Tapaaminen kesti muutaman 
tunnin ja siinä ajassa ennätettiin 
ruotia Ledi Groupin uuden hallituk-
sen tulevaa tehtävälistaa tarkasti. 
Arvatenkin uusi hallituksemme sai 
pitkän listan, mitä kuuluisi käydä 
läpi ja käsitellä hallituksessa, Vahva-
selkä-Vuorenpää kertoo.

– Esimerkiksi hallituksen kokous-
ten vuosikello on tuonut ryhtiä ko-
kouksiin ja ennustettavuutta, kun 
tietää tarkalleen, milloin kokoonnu-
taan ja mitä Arton antamasta halli-
tukset töihin -aineistosta käsitellään 
seuraavassa kokouksessa. Suositte-
len lämpimästi hankkeeseen osal-
listumista. Se herättää huomaaman 
missä yritys on menossa ja onko hal-
litustyöskentely asianmukaista ja te-
hokasta sekä tuoko se lisäarvoa yri-
tykselle.

Yritystapaamiset on tarkoitettu 
niille keskisuomalaisille osakeyhti-
öille, joiden henkilömäärä jää alle 50 
hengen ja liikevaihto vuodessa alle 

10 milj. euron sekä joiden tase on alle 
10 milj. euroa. Hanke toteutetaan 
Keski-Suomen alueelle, pois lukien 
Jyväskylän ydinkeskustan, Keljon-
kankaan, Kuokkalan, Vaajakosken, 
Seppälän–Seppälänkankaan ja Palo-
kan suuralueella olevat yritykset. 

Tämän ELY:n rahoittaman hank-
keen päätoteuttaja on Hallitus-
partnerit Keski-Suomi ry. Osato-
teuttajana hankkeessa on mukana 
Keski-Suomen Yrittäjät ry. Yhteis-
työkumppaneina hanketta edistävät 
myös MTK Keski-Suomi ry, Leader Jy-
väsRiihi ry, Leader Viisari ry, Leader 
Maaseutukehitys ry ja Leader Vesu-
ri-ryhmä ry. 

Lisätietoa hankkeesta:

Arto Maijala 
projektijohtaja
arto.maijala@hallituspartnerit.fi 
puh. 040 533 2540

Hallitukset Töihin!
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry
keski-suomi.hallituspartnerit.fi/ 
hallitukset-toihin/
linkedin.com/in/artomaijala/

Sirkku Vahvaselkä-Vuorenpää

Muurame
Päivät 
25.–31.8.

To 25.8. Pe 26.8.

La 27.8. Su 28.8. Ma 29.8. Ti 30.8.

Taideseuran  
vuosinäyttelyn 
avajaiset 
Nuorisoseurantalolla  
klo 17–18.30. 
Vuosinäyttely ja kahvio 
avoinna 25.8. – 1.9. 

∙ Lauluyhtye Toccante 
 ma 29.8. klo 18

∙ Ulla Koivumäen käsi- 
ja kuvataiteen näyttely 
Franssilan taidevintillä 
26.8.–30.9.   

Muuramepäivien  
ulkoilmakonsertti  
kunnanviraston piha-alueella  
to 25.8. klo 18.30 alkaen. Konsertin aloittaa  
Muuramen oma viihteellisen puhallinmusiikin  
kokoonpano Kinko Brass. Pääesiintyjä klo 19.30  
Mathias Sandberg Trio: The Doctor  
(mikäli säätila ennustaa jatkuvaa sadetta  
pidetään konsertti Muuramesalissa)

Stand-up  
Nuorisokeskuksella  
klo 19  esiintyjinä Jussi 
Simola ja Tommi 
Tuominen. Tapahtuma 
on  7 lk.–17 vuotiaille.   

Elomarkkinat Muuramen torilla

Murmuu teatteri 
Pikkuinen yllätys  
la 27.8. klo 14. 
Muuramen Nuoriso- 
seurantalon pihalla,  
kahvio avoinna.  

Kirjastolla: 
∙ Marttojen sieni-info   
klo 12 –13
∙ Asiakaspalvelu  
 avoinna klo 11–14 
 - askartelua lapsille

Kirkkokonsertti
 

Kinkomaan koululla: 
Mimi ja Kuku 
kirjaston vieraana  
klo 15 ja klo 18. 

Murmuu teatteri 
Pikkuinen yllätys 
klo 19

∙ Innolan kahvio  
∙ Kinkomaan  
kyläyhdistys

Jari Sinkkonen 
luento: Vanhemmuuden antoisa pesti  
Muuramen Kulttuurikeskus klo 18,  
ovet avoinna klo 17 alkaen.
MLL:n kahvio avoinna ennen luentoa.  
Kirjastolla on esillä ja lainattavissa aiheeseen  
liittyvää kirjallisuutta!  
 
Luennolle ilmoittaudutaan erikseen:  
muurame.fi/jarisinkkonen

Kirkkokonsertin ohjelmamaksua lukuun ottamatta tilaisuuksiin on vapaa pääsy! 

Mathias Sandberg

Cynthia Makris  
sopraano
Raimo Sirkiä tenori

Elias Nyman viulu 

Erkki Korhonen 
piano

Ohjelma

Cynthia Makris 
ja Raimo Sirkiä

Jari Sinkkonen

Mimi 
ja Kuku

Ke 31.8.

Hautausmaa- 
kävely  
Simo Lampelan  
johdolla klo 18.  
Kokoontuminen  
hautausmaalla,  
osoite Kappelitie 4. 

Katso tarkempi ohjelma: muurame.fi/muuramepaivat

Rakkaudesta kaikki
Muuramen kirkko  
su 28.8. klo 18

Ohjelmamaksu 10 e

Su klo 10–15 
∙ Perhe- ja  
 kirpputoripäivä
∙ Hyväntekeväisyys- 
 huutokauppa klo 12
∙ Nukketeatteria non-stop

La klo 10–17 
∙ Markkinaisäntänä 
 Mikko Kalliola
∙ Muurmannissa 
 Bingo klo 18
∙ Illalla bilebändi 
 Vibravox
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Härkönen ja 
Vauhkonen  
MM-mitaleille 
Yleisurheilun aikuisurheilijoiden (30–100 
vuotta) maailmanmestaruuskilpailut kil-
voiteltiin Tampereen Ratinan stadionilla 
29.6–10.7.2022. Kisoihin otti osaa yli 4000 
urheilijaa 90:stä eri maasta. 

Muuramen Yrityksestä kilpailuihin 
osallistuivat Pertti Härkönen ja Rei-
jo Vauhkonen. Pertti pinkoi 75-vuoti-
aiden Suomen viestijoukkueessa 100 ja 
400 metrillä MM-hopeaa ajoin 1.02,92 
ja 5.18,59. Pikaviestin mestaruuden nap-
pasi Saksan joukkue (1.01,48). Suomen 
joukkue: Eero Helenius, Markku Juop-
peri, Pertti Härkönen ja Jorma Man-
ninen. Ratakierroksen viestissä maali-
linjan katkaisi ensimmäisenä Irlannin 
joukkue (5.06,88). Suomen joukkue: 
Markku Juopperi, Pertti Härkönen, Juk-
ka Helkama, Sten Haglund. 

Pertti osallistui myös henkilökohtai-
seen 75-vuotiaiden 200 metrin kilpai-
luun, jossa sijoitukseksi tuli kahdeksas 
tila, ajalla 34,27. 

Miesten 70-vuotiaiden 4x 400 metrin 
viestissä Suomen joukkue: Kari Sanel-
ma, Taisto Pietilä, Ahti Finning ja Rei-

jo Vauhkonen nappasivat MM-pronssia, 
ajalla 4.49,40. 

Mitalitaulukon ykkönen oli isäntä-
maa Suomi 377 mitalilla. Kaikkiaan mi-
talikantaan ylsi 61 maata 

Suomenmestaruusviesteissä Hel-
singin Eläintarhan kentällä Yrityksen 
70-vuotiaiden joukkue: Aarno Airo, 
Pertti Härkönen, Ilmo Viitanen ja Rei-
jo Vauhkonen kiidättivät kapulansa toi-
sena maaliin ajassa 2.57,58. Mestaruus 
matkasi Tampereen Kunto-Pirkkojen 
joukkueelle, jotka kellottivat ajakseen 
2.53,72. 

Suomen joukkuetta aikuisurheilijoiden 
MM-kisoissa Tampereen Ratinan 
stadionilla. Mitalitaulukon ykkönen oli 
isäntämaa Suomi 377 mitalilla. 

TUO MAKSUTTA KERÄYKSEEN 
KODIN VAARALLISET JÄTTEET

maks. 50 kg/litraa/autokunta

To 25.8. klo 17.00–18.30 
Muuramen tori, Virastotie 3 

Torilla mukana myös KIERRÄTYSKOUTSI – kysy jätteiden lajittelusta.

Pe 26.8. klo 17.00–18.00 
Isolahden koulun urheilukenttä, 

Pukkimäentie 1

Vaarallisen jätteen 
KIERRÄTYSAUTO

Muuramessa

Katso ohjeet & 
koko aikataulu: 

mustankorkea.fi

www.muurame.fi

Aallottaren ohjatut ryhmätSyksy 2022
5.9.–18.12., ei vko 42

Maanantai Tiistai Keskiviikko

Torstai

Perjantai Lauantai

Sunnuntai

Klo 12–12.45 
Päiväjoutilaat 
-vesijumppa

Klo 18–19
Naisten kuntosali

Klo 19–19.30
Tehovesijumppa

Klo 19.15–19.45
Vesitreeni

Klo 12.30–13.30 & 13.45-
14.45 Seniorikuntosali

Klo 12.45–13.30 
Seniorivesijumppa

Klo 9.30–10.15 
Koko kansan jumppa

Klo 15–15.30 
Vesikerho

Klo 17–17.45 & 
17.45–18.30 Vesileikki

Klo 14.30–15.15 
TK: Vesijumppa
Ohjaaja ilm. myöhemmin

Klo 17–17.45 & 17.45–
18.30 Vesipeuhu

Klo 9.30–10.15 
Perheuinti

Ryhmät kausimaksuilla, 
iltavesijumpat ja 
lauantain Koko kansan 
jumppa myös 2 € 
ohjausmaksulla.

Hintatiedot ja 
ryhmien esittelyt: 
muurame.fi/uimahalli

Lisätietoa liikunnanohjaajilta p. 014 659 662 
Ilmoittautumiset: www.muurame.fi/uimahalli

Klo 11–11.45
Erityisuinti

Klo 16–16.30 
Vesitekniikka

Klo 8–8.30 
Aamu-jumppa

Klo 10–10.45 & 10.45–
11.30 Vesipeuhu

Klo 16–16.45 & 
16.45–17.30 Vesipeuhu

Klo 12.30–13.30
K75 -kuntosali

Klo 17–17.45 
Kansalaisopisto: 
Vesijumppa 
Ohjaaja Hanna Ahola

Klo 20–21.30 
Kansalaisopisto: 
Miesten kuntosali
Ohjaaja Juha Hokkanen

Klo 9–10
Kuntosalilla siivous

Klo 15.30–16 
Vesikerho

Klo 16–16.45 & 16.45–
17.30 Vesileikki

Klo 15.30–16 
Vesitekniikka

Klo 11.15–12.15 & 12.30-
13.30 TULES-kuntosali
Ohjaaja ilm. myöhemmin

Klo 12.45-13.30
Vesitemppukerho

Klo 14-15 
Kuntosalineuvonta

Klo 10.15-11 Vesileikki

Ilmoittautuminen 
ryhmiin alkaa 
ke 10.8. klo 12.

Klo 10.15-11
Aikuisten uintikurssit
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PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Muutoksista ilmoitamme 
Muuramen fb / insta:
@muuramenperhekeskus

Lisätietoja:  
Perhekeskusohjaaja  
Hannamaija Hakonen 
p. +358 505 760 233  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Tervetuloa mukaan!

Avoin päiväkoti
maanantaisin ja torstaisin klo 9–12
1.8.–15.12., pois lukien vk 42
(Muuramen kunnan varhaiskasvatus)

MLL:n perhekahvila 
keskiviikkoisin klo 17.30–19  
parittomilla viikoilla (Muuramen MLL)

Elämän alussa -ryhmä
parittoman viikon keskiviikkoina 
klo 10–12   3.8.–7.12.
Vertaistukiryhmä vauvaikäisten  
lasten vanhemmille sekä sisaruksille
(Muuramen perhetyö ja neuvola)

Kaverikerho  
3–4 luokkalaisille maanantaisin 
klo 14–16  5.9.–14.11., pois lukien vk 42
(Muuramen Perhetyö)
Ilmoittautuminen 30.8. mennessä:  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Perhekeskuksen  
avoin leikkiaamu
tiistaisin klo 9–12  
(oman lähiaikuisen vastuulla)
2.8.–13.12., pois lukien 23.8.
Ei ohjattua toimintaa!

Erityislapsiperheiden 
vertaistuki-ilta
maanantaisin: 15.8., 5.9., 10.10., 
14.11. ja 5.12. klo 18–19.30
Ilmoittautuminen viimeistään  
edellisenä päivänä: 
katja.mettinen@gmail.com
(Muuramen vanhus-  
ja vammaisneuvosto)

Erityislasten 
vanhemmat, 
vertaistuki-illat
torstaisin: 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 
27.10. ja 10.11. klo 17–19
Ilmoittautuminen 29.8. mennessä. 
Lisätietoja: Inka Pakkala 
puh. 050 327 7994 (MilVa-hanke)

Koko perheen 
muksumusa
Perjantaisin: 19.8., 16.9.,  
28.10. ja 18.11. klo 10–12
(Jyväskylän helluntaiseurakunta)

Perhekeskuksessa 
tapahtuu:

Vanhuspalveluiden  
odotusajat

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia 
julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa 
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. 

Keskimääräiset odotusajat 1.1.-30.6.2022

• Kotihoito 0-1 vrk 
Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi  
on tehty ja palvelutarve todettu.

• Omaishoidon tuki 27 vrk.  
Tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta  
seuraavan kuukauden alusta.

• Tehostettu palveluasuminen 13 vrk. 
Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua  
tarjotaan asiakkaalle.

        Vanhus- ja vammaispalvelut 

Muuramen valtuusto on hyväksynyt 
kokouksessaan 20.6.2022 asemakaa-
vat Kaijalantien muutos ja laajennus 
(§ 30) sekä Sääkslehdon asemakaa-
van muutos (§ 31).

Päätöksistä ei ole valitettu Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen. Näin ollen 
asemakaavat tulevat lainvoimaiseksi 
tällä kuulutuksella.

Muuramessa 10.8.2022 

KUNNANHALLITUS

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 
mukaisesti ilmoitetaan, että Elisa 
Oyj on jättänyt vireille maankäyt-
tö- ja rakennuslain 126§:n mukaisen 
toimenpidelupahakemuksen.

Hakemus koskee uuden 48 metrisen 
maston ja 10 m² laitetilan rakentamis-
ta mastolla kiinteistöllä 500-402-71-
130, osoitteessa Kinkorinne 30, 40930 
Kinkomaa.

Asianosaisille varataan mahdollisuus 
kirjallisen muistutuksen tekemiseen 
25.8.2022 klo 15 asti. Asiakirjat ovat 
nähtävillä Muuramen rakennusval-
vonnassa.

Muistutukset toimitettava kirjallisesti 
ennen kuulutusajan päättymistä 
osoitteeseen Muuramen kunta, 
rakennusvalvonta, PL 1, 40951 Muu-
rame tai juho-matti.peltokangas@
muurame.fi. Asia voidaan kuitenkin 
ratkaista, vaikka huomautusta ei 
annettaisi.

Lisätietoja:  
lupainsinööri Juho-Matti Peltokangas  
puh. 050 478 0357

Muuramessa 10.8.2022

Juho-Matti Peltokangas
lupainsinööri

www.muurame.fi/kuulutukset

Ostetaan omaan käyttöön 

RANTA- TAI MUUTEN 
HYVÄLLÄ NÄKÖALALLA 

VARUSTETTU TONTTI 
tai vastaavalla paikalla oleva talo.  

Myös mökit ja mökkitontit.
Tarjoa rohkeasti! P. 040 594 3853

Ostetaan

KESÄMÖKKI  
Muuratjärven tai Päijänteen  

rannalta Muuramesta.  
Puh. 040 588 3461.
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Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611

@uutisiamuuramesta

@muuramenkunta

www.muurame.fi • info@muurame.fi

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste)

ovat avoinna ma–pe klo 9–15

Kunnanviraston infopiste p. 014 659 660
Sosiaalitoimiston info p. 014 659 957

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmestyy keski-
viikkoisin 15 nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi 
jokaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti 
ilmestyy 31.8., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 24.8. mennessä. Tilaushinta Muuramen ul-
kopuolelle 35 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 200 kpl.

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 014 659 611 (vaihde)

LEHDEN TOIMITUS

Päätoimittaja: Anssi Koskinen 
anssi.koskinen@muurame.fi 
Puh. 040 584 5212

Ilmoitukset ja sivunvalmistus: 
p. 050 514 5410, pekka.sell@muurame.fi 

PAINOPAIKKA JAKELU
Lehtisepät Oy, Varkaus Posti Group Oyj

www.muurame.fi/muuramelainen

MUURA LAINENme

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame

AJANVARAUS JA PÄIVYSTYS p. 014 2662 791. Soita klo 8-10, jos tarvitset lääkärin 

tai hoitajan päivystysajan samalle päivälle. Soita klo 10-16, kun tarvitset kiireettö-

män ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta varten tai haluat varata lää-

kärin/sairaanhoitajan vastaanottoajan lähiviikoille tai kuukausille.

SAIRAANHOITAJIEN PUHELIN ma–pe klo 12–13, numerosta 014 2662 762 

(laboratoriotulosten vastaukset, hoito-ohjeet, rokotussuunnitelmat).

ILTAPÄIVYSTYS Muuramen terveysasemalla ma–pe klo 16–20, soita ensin 

p. 014 2662 791. Muina aikoina valtakunnallinen Päivystysapu numerossa 116 117.

VUODEOSASTON puhelinnumero 014 659 384.

APUVÄLINEPALVELU palvelunumero 014 659 331. Soittoaika ma–pe klo 8–9. 

Palveluajat ma klo 9–10, ke klo 15–16 ja pe klo 13–14. 

FYSIOTERAPIAN palvelunumero/ajanvaraus 014 659 331, soittoaika ma–pe klo 8–9.

PUHETERAPIAN palvelunumero 050 351 5278 soittoaika ma klo 12–13.

TOIMINTATERAPIAN palvelunumero 050 351 6058, soittoaika ma klo 12–13.

HOITOTARVIKEJAKELU ma klo 8–12 ja to klo 12–17 terveyskeskuksen pohjakerrok-

sessa (sisäänkäynti taka -ovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvike jakelua 

koskeviin tiedusteluihin p. 050 351 6388. 

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse  

arkisin klo 12.30–13 oman alueen terveydenhoitajan numerosta.  

Katso oman alueen terveydenhoitajan yhteystiedot verkosta muurame.fi/neuvola.

KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Vastaanotto ilman ajanvarausta  

ma–to klo 8–9, Nisulantie 5. Katso oman koulun yhteystiedot verkosta  

muurame.fi/oppilashuolto.

LABORATORIO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.

Laboratorion palvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot.

Ajanvaraus sähköisesti www.fimlab.fi tai p. 010 808 515 (arkisin klo 7–18).

Asiakaspalvelu numerossa 03 311 74445 (arkisin klo 8–16).

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Kouluhammashoitola, Nisulantie 5 (uimahallin 2. krs), 40950 Muurame.

AJANVARAUS JA PÄIVYSTYS ma–pe klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 8–10 

numerosta 014 2662 743. Muina aikoina päivystys Keski-Suomen Keskussairaala, 

puh. valtakunnallinen päivystysapu 116 117.

HÄTÄKESKUS 112

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 

neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  

on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 

ma–pe klo 9–11.

Numerossa annetaan yleistä neuvon-
taa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista 
tietoa vanhus- ja vammaispalveluista. 
Voit olla yhteydessä neuvontapuheli-
meen, mikäli sinulla on huolta omasta 
tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa 
selviytymisestä tai tarvitset neuvoja 
tukien ja etuuksien hakemisessa. 

Neuvonnan tehtävänä on alustavan 
palvelutarpeen selvittäminen ja tie-
dottaminen alueen palveluista. 

Tarvittaessa asiasi ohjataan eteen-
päin työntekijälle, joka ottaa sinuun 
yhteyttä palvelutarpeen tarkempaa 
arvioimista varten.

Tarvittaessa yhteydenottopyynnön 
voi lähettää myös sähköpostilla  
palveluohjaus@muurame.fi.

Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
www.keski.finna.fi
kirjasto@muurame.fi 
p. 014 659 754
Kirjasto somessa:

Muuramen pääkirjaston 
asiakaspalveluajat:
1.6.–31.8.: 
Ma ja To 11–19, Ti, Ke ja Pe 11–16

Pääkirjaston ja Kinkomaan  
omatoimikirjastot avoinna  
kirjastokortin numerolla ja 
PIN-koodilla 7–21. 

Ongelmatilanteissa ota  
yhteyttä pääkirjastoon  
asiakaspalveluaikoina.

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Ilmoittautuminen ryhmiin  
alkaa ke 10.8. klo 12.

Uutena ryhmänä perheuinti 
sunnuntaisin, jossa vanhemmat 
ja lapset pääsevät yhtä aikaa 
ohjattuun toimintaan.

Elokuussa uimaopettaja vapaasti 
käytettävissä altailla neljänä  
arki-iltana. Ei vaadi ilmoittau-
tumista, ei erillistä maksua. 
Uimaopettaja vastailee kysy-
myksiin ja ohjaa uintiin liittyvissä 
pulmissa. Opettaja käytettävissä 
ma 22.8., ke 24.8., ma 29.8. ja ke 
31.8. klo 17-18.30.
 
Aikuisten neljän kerran 
uintikurssi tulossa viikoilla 
36-39 sunnuntaiaamuisin.

Lisätietoa: muurame.fi/uimahalli

Kirjastoauton pysäkit  
Muuramessa:  
Niittyahon koulu ma 9.35–10.30 
Isolahden koulu to 9–9.40

Kirjastoautot
Martti ja Wivi

Muuramen Taideseura 
13.8. klo 10–14 olemme 

mukana Muuramen Harrastemessuilla kult-
tuurikeskuksessa. Syksyn ohjelman ja toi-
mintamme esittelyä. Esillä tekemiämme tau-
luja ja tuotteita. Leader-hankkeen esittely.
  26.8.–1.9. Vuosinäyttely ”Hyvältä näyttää” 
Nuorisoseuran talolla. Avoinna arkisin klo 
15–19 ja la–su 12–15. Avajaiset to 25.8. klo 
17–18.30. Näyttelyssä myös Kahvila, Taide-
puoti, kuvasuunnistusta ja arpajaiset sekä 
ma 29.8 klo 18 lauluyhtye Toccante esiintyy.
  Pajat: ti 6.9. ja 13.9. Grafiikkaa carborun-
dum-tekniikalla. Ohjaajana Maria Pihl. Ilm. 
ja lisätiedot Nina 0400 347 804.
 Ma 19.9. ja 26.9. Kehyksiä ja pientä 
puukalusteiden kunnostusta. Ohjaajana 
Teemu Nieminen. Ilm. ja lisätiedot, Eeva- 
Maija 050 460 3774.
 15.10. retki Tampereen Työväen Teat-
teriin katsomaan suurmusikaali Momen-
tum1900. Näytös kertoo tenhoavan tari-
nan Pariisin maailmannäyttelyn Suomen 
paviljongin valmistumisen vaiheilta. Lisäksi 
vierailemme grafiikanpaja Himmelblaussa. 
Osallistujat maksavat liput ja aterian. Il-
moittautumiset Nina 0400 347 804 tai Eeva- 
Maija 050 460 3774.

Muuramen Seniorit ry
Syyskauden avaus torstaina 
25.8. klo 13 seurakuntamajalla. 
Patikointia harjulla, pihapelejä, 

grillimakkaraa, kahvia ym. mukavaa loppu- 
kesän yhdessäoloa. Tervetuloa!

Järjestöt ilmoittavat

Lähipalvelut
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160  
tai ajanvarauskalenterista 24/7  
www.muuramennuohouspalvelu.fi

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911 • posti@sahkomara.fi

Välityspalkkio 4,96 % tai sop. mukaan, 
min. 3000 € sis. alv. 24 %

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, KiAT
Kiinteistönvälitys  
Tanja Heinonen Oy LKV
045 6056 140
marketta.tulla@spkoti.fi

KUN TAHDOT MYYDÄ –
PYYDÄ PAIKALLINEN 
VÄLITTÄJÄ.
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Muuramen Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy ke 31.8ilmestyy ke 31.8

Muuramen 
Työväenyhdistys ry:n
KUUKAUSIKOKOUS 

Su 21.8. klo 17 Työväentalolla
Keskustellaan mm. syksyn  
seurakuntavaaleista. Samalla 
voit myös ilmoittautua ehdokkaaksi.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Tervetuloa 
musiikkileikkikouluun!

Musiikkileikkikoulussa lauletaan, leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin 
mukaan sekä kuunnellaan musiikkia. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua 
sekä sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Perhe ryhmissä (vauva- ja  
taaperoryhmät) lasten ja vanhempien vuoro vaikutuksella on tärkeä rooli.

Vapaita paikkoja seuraavissa ryhmissä: 
Vauvaryhmä 3 kk–1 v (lapsi aikuisen kanssa)  
ti klo 14.30-15. Herätellään vauvan 
aisteja soittamalla, loruilemalla, 
laulamalla ja liikkumalla.

Taaperoryhmä 1 v (lapsi aikuisen kanssa) 
ti klo 15.20–16.05. Harjoitellaan musisointia ja yhdessä 
tekemistä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Taaperoryhmä 2 v (lapsi aikuisen kanssa) 
ti klo 16.15–17. Harjoitellaan musisointia ja yhdessä tekemistä lapsen 
kokonaisvaltaista kehitystä tukien. 

Musiikkileikkiryhmä 3-4 v ti klo 17.05–17.50. Musisoidaan ja tutustutaan 
musiikin peruselementteihin leikin avulla sekä soiton alkeisiin.

Soittoryhmä 5-6 v ti klo 18.05–19.05. Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja 
musiikin peruselementteihin soittamalla, laulamalla ja liikkumalla. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
muurame.fi/muskari. Lisätietoja myös 050 595 3621.

Musiikkileikkikoulun syyskausi alkaa 30.8.2022.  
Opettajana musiikkikasvattaja Katja Koskinen. Kaikki ryhmät kokoontuvat  
Perhekeskuksessa, Virastotie 5. Lukukausimaksut 50 e/30 minuuttia,  
60 e/45 minuuttia ja 75 e/60 minuuttia.

Muuramen kulttuuripalvelut/ 
taiteen perusopetus

Liput 10 €
 

2 - 1 0  V U O T I A A T

M U U T  0  €
 

- LOISKIS -orkesterin eläimellinen
ja iloinen konsertti klo 14

 
 

-Tanssikoulu TanssiKymppi vetää
rytmikkäitä tanssihetkiä klo 13.30 ja 15.15

 

 

-Pihapiirissä paljon reipasta ja maalaishenkistä
puuhaa koko perheelle

 

-Kahvilassa ja kioskissa tarjolla makeaan 
ja suolaiseen nälkään masun täytettä

 
TERVETULOA!

 

 

Iloinen, koko perheen
yhteinen tapahtuma

 

Tekemistä ja näkemistä
kaiken ikäisille

 
NÄE, KOE, NAUTI

ja VIETÄ KIVA PÄIVÄ!

NIITTUAHONTIE 60, MUURAME

Lasten festari

www.niittyahontila.fi

LA 20.8. klo 13-17
PIKKU-FARMARIT

 
– LOISKIS -orkesterin eläimellinen 

ja iloinen konsertti klo 14

– tanssikoulu TanssiKymppi vetää  
rytmikkäitä tanssihetkiä  

klo 13.30 ja 15.15

–Pihapiirissä paljon reipasta ja maalaishenkistä 
puuhaa koko perheelle

– Kahvilassa ja kioskissa tarjolla makeaan 
ja suolaiseen nälkään masun täydeltä

TERVETULOA!

Iloinen, koko perheen 
yhteinen tapahtuma

Tekemistä ja näkemistä 
kaiken ikäisille

NÄE, KOE, NAUTI 
ja VIETÄ KIVA PÄIVÄ!

Painovalmiit aineistot  
ke 24.8.mennessä: 
pekka.sell@muurame.fi

JUHLATILA VILLA KIVITASKU
Kivitasku tarjoaa tunnelmalliset  

juhlatilat yksityis– ja yritystilaisuuksiin

–kokoukset 
–tyhypäivät 

–syntymäpäivät 
–häät 

–ristiäiset 
–yo-juhlat 

–muistotilaisuudet

Tervetuloa!

WWW.KIVITASKU.COM 
tai soita p. 050 5237740

www.muurame.fi
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